
DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

A REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, estabelecida na Rua Euclides Mario Canalle, 361 , inscrita 

no CNPJ n°. 03.809.314/0001-28, representada pelo seu Administrador o Sr. Eduardo Miguel Simon, no uso de 

suas atribuições legais, vem: DECLARAR sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 

licitatório Pregão n° 19/2016, que: 

- O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 

documentação comprobatória exigida no convocatório. 

11 • Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 

licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

111 ·Não utilizamos de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização 

de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão de obra 

direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 

IV · O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no 

quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive 

para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 

V - O Proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera 

do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Maravilha - SC, 10 de Junho de 2016 

CARIMBO CNPJ 

Refribrasillndústria e Comercio Ltda. 
Ricardo André Konzen 

RG. n° 2.994.882 SSP/SC 
CPF: 781.830.659-53 
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RUA EUCLIDES MARIO CANALLE , 361 • BAIRRO NOVA MORADA • CAIXA POSTAL- 82 • MARAVII.:HA • S~ • CEP 8~ • FONE {4~~>35~7 
WWW.REAFRIO.COM.BR () . 
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Prefeitura Municipal de Nova C'ª_Àttf,<, 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0~'"""-:--. , 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-"1363 ~- ~ ~ 
E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ~ 

PROCESSO LICITATORJO n" 028/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 019/2016 
ABERTURA: 14/JUNII0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municioal. conv·da 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
no. 10.520/02, Lei Federal n• 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, aemais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 

I MODALIDADE li Pregão no 019/2016 I 
I TIPO Jl POR ÍTEM I 
! JULGAMENTO J[iJenor eres:o I 
I ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO I_No ato da abertura ~ 
I DATA DA ABERTURA _j 14jJunho/2016 

~----- ---·'1 
J HORA DA ABERTURA [Õ9:00 Horas 

-·---- __ , 
I LOCAL DA ABERTURA I' PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA ] 

.' BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

VALOR MAXIMO DA LICITAÇÃ:=JI R$-256.439,88 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, 
Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito 
Centavos) __ 

I CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal , 
medição/fiscalização e aprovação dos itens emitidos 
pela CEF/GIGOv/MR, liberação do recurso objeto 

1 de convênio. -- -
I PRAZO DE CONTRATAÇÃO J[]j horas a 12artir d2 convocação 

-· I 
I OBJETO IC 36 Resf riadores de Leite - 500 L'tros, 04 1 

Ordenhas. 
. ------

CERTIDÕES NEGATIVAS DE 1. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade l 
DÉBITOS/IRREGULA RIDADES para com a Fazenda Federal. conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisaição fiscal do 
estabelecimen~o licitante ca pessoa jurídica 

2. FGTS 
3. RECEITA ESTADUAL 
4 . MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA --- ,._._ -
CONDIÇÓES ESPECIAIS 1. Comj2rovar.J.e do nl:maro de conta 

I bancária no nome da t?rnQres3 Em.elope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTR;.. T AO A: 

• TODOS os CUSTOS CO !Vi TRANSPORTE 
DOS PRODUTOS A SEREM EN}REGUES. 

·-· 



Prefeitura fvlunicipal de Nova , 
Rua B ahia n° 85 - Centro - t-lova Cantu - PR. - CEP: 87330-~.., \ 

CNPJ N." 7~.845. 39r!/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ''..:: Pf?.\. 
E-matl : pmncantu@hotmail. com ou pmncantu@ig.com.br 

2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 -Compreende o objeto da presente licttação, a Aq .... isição ae Caminhão e Tznq....:e lsolérmico, 

,--,---,--'-d_a....:sc.=.· eg ui ntes forma: 
ÍTEM OTDADE- ----- - - -- ESPECI-FICAÇÃO -

01 36 UNO. ·· .... J'SI·, .. . ;,., d~ " r" r' I '> , .• ",." I'' (•~' li >'1'n · 1• I· - i'· ' r.,. <'Q '~l· r <crt. í- - -----.-. •.• "''"' ..... , r;: ..... ..... - I • r..;. ...; .... • . 4 ...... -· • .• - '.j. • .. . '- • . J ~ -

·, r un13 ce 500 l.tr:: .- m1n 11 o:·- 1 ' , n·.:: ·,lJ_;,:"' · I! ,-
'·;2'~;cal. parte nHe 'n3 o:: 2-· -:. 'T1(1 2.:11 ._ _ 111 . · ,!. ' I J "".::.. , .. -Hv.h.: ~ 1. :-'!C: 

l ; .... E.'S'S\.I'Ô '10 I .. I i li··~- ..... ,r}. 'I 1;J ....... sI . L. ldiJ .. ..: .. • ... '1:. ·'i ti )1 

_ --r, r·vn n r: ... ,.O.JSI 3 .. · l 1 fl1 1 i:rJ ,..C,fl l 1'( r11 ' lP; : ···n- 1 ~~~ ~;1 ' · -J 

ci":JSS ·~-.lv'li'•Znd:· 110' ")litllêll. • ·- -._I' 

:.0115 J;HJ2 rE:-.. .. ~~~ ~ ""!·1-·ItC ~::A.1t..:li~Ü t;;l"l't '',':( 

1::::· 'nüt..~_,. ~""i!_ •• jLilGI (· _- n s~r _,:;· ·:.~· ç. --:.1 I 

.;on:r·J•<Jcbr -::-t2t.ônr:o C·::lr:, -~:11;~ ••• tl"
r :·1i:in l~ t nca ar 11r1:x p~ r ·a u·P~il:::-a~ I'J , . ... ll'r: ~-- .: :: ·1 ... 

;.:; ne' cr,~~~~co LHrr ~t·:a...'·:-r ,:_f•e rt,.t~ ~-:· .: 
pi:JC@ de C>:p8 1"'~~·:0 ll'drfr;:_l-:;.. CJ11dí .. rl5-01!·, .l ,- _ _ , j l ·:...: I I~L:·~:; ·w·l" I 

2.2 - A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O N1UNICÍ?IO DE NOVA CAr!TU A ADQLIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES l~JDICADAS. A CO!JTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDAD E DO t .. ._f\ICÍPIO 
2.3 - lnoependentemente da especificação deste Edital, os produtos o J ~ervicos a ser 
adqu irido pelo Município deverão ser d2 ótima qLal:d3da ~.niversalmente reconhecido . Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exig.das no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata. a remessa do produ!o apresentado será devolvida 20 

fornecedor. para substituição no prazo máximo de 24 (vime e cuatro) horas. independen~emente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4. Será desclassificada a p roposta de produto ou serviço cuja qualidade seja 
questionável , mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e curr.prir os dema:s 
requis itos do Edital, uma vez q ue a qualidade é requisito que será avali::;do tanto quanto o 
valor. 
2.5. A desc lassif icação por insuficiência de qualidade podefá ocorrer: 

I - ~Ja própria seção pública, se manifesto o de.s.cumprimC:nto do item 'qualidac c 

total' 
11 -Até 24 horas após o término c~a s..::ção pública, s..: á equ:,:Je téc .• ic:. de •'~ Lnic; ~:o 
conclu ir fundamentadamente que o produw não possui excelente eualidade, ocasião 
em que será analisada a proposra subseqüente, até a proclamação do v<:ncedor. 
111 -Após 30 dias da execução llO contrato, no ca~o de serviço que não atender ao 
quesito qualidade. 

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar a q ..:alq~.-er momento amostras, c:m:u ::.gos ou similares, 
que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

- - ----- ::---------- - - -·----
3 - DA APR~SENTAÇÃO 

-----·------- -------
3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital o Pregoe·ro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os ":Jocurnentos 



Prefeitura l\'lunicipat de I ro'Ja :à(~{ 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova C;::mcu- PR. - CE::·: 87230 . O ' .. , 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fono (044) 3527-1281 - Fone Fax ,~..~.q 3527-136 -
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@io com o,· 

exig idos para a Habilitação", em enveto:Jes distintos, fechaaos e acrados, comendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identific2ção: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRES ENCIAL n. 19/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: '------------ - -·--·-

I 

_I 
EN JELOPE i'>l 0

• 02 
1-A..,-. -:cP_R_E_F--:E-IT_U_R_A_M_U_N_I C-1 P_A_L_D_E_N_O_V_;A::.:C~',.::..'\t=,:-=-fU=-.:.....=-.:..:.__:_;==--·------------- ·---- -

Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 19/2016 
Envelope 02 - HABILITAÇÃO 
Licitante. RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: '---'-.-=.c..:'-'-'..'-'-..:...'--- - - - ----- ----- --- -----' 

4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCI~M.=1'!TCl 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer ;JesscE. fisica ou jvrídic::: 
a representação. na presente Licitação. de rr a1s de uma empresa. 

4.2. Será admitida. em toaas as etapas d::~ Lcitação, a preser.çd de somente '-'m representa'lte 
de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inici:..lrr. :nlc e em s~oa~3Jo dos :::-n. "' ·o J2S aocumerto 
com a indicação do representante credenciaJo. com poderes para formu,ar ofertas e la:-cr.::s de 
preços e praticar todos os oemais atos p8rtinGnles ao cename er1 nome da ernrxesa 
proponente, devendo o credenciado enccmrar-se presen ,e no momenc:, c a z. Jrese: .a êã J 

das credenciais , sob pena de não ter a empresa o direito de participar do certame. urna vez que 
trata-se de Pregão Presencial. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento corstante do Anexo 11 deste edital o~ 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances s praticar toaos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, Cr'eudLCÍ::it...O, a:rigeme ou asserr,e r1a~o ca erroí2s2 
proponente, o participante deverá aprese:~tar a cópia aute-n~ic:"'da do r;;;;:;r:-{: .:~;,.:: Es,z.t•., t.J c _ 
Contrato Social ou o Contrato Social Ccr~s0tid::~.u. no q~..:3, esteja r e>.pres;;os seu::: !JOudes 
para exercer direitos e assJrnir obrigações ern decorrênc·a oe tal investidura .; oc_rr,.:?r,to c."' 
identifi ca.r;ão com foto. 

4.6. Os oocumentos solicitados nos itens ac1ma deverão ser ong1na1s, ou se a proponente 
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 



• , ;I 

Prefeitura \ 1Linr~~ipal cfe r 'o'- é. ;~1~ , 
0 . ~ 'b 

Ru a Bahia n° 85 - Centro - Nova Ca,,tu - PR. - CEP: 87330- • ' ~~ 
C NPJ N." 7~.845 .3<.Jt,fQOO'i -03 - Fonc( 044) 3527-1281 - For.c Fax (0·1~) ::527-1363 '·· • '::.t-. ':;_/ 

E-m a1l : pmncc:.nlu\'Shotmali.com o-J pmncar'!tL.@iq.cor,,b, 

4.7. As fotocopias poderão ser auten!icéd3s anter:orrnente ou no momer .:.; Ja ab3rtura pela 
Comissão, aesde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada .uara conferência . 

4.8. Somente poderão se manifestE>r no .ranscorrer das reun 5es, cs í·::?L-;:;s..,;r.t.:; ··tes 02s 

Qroponentes, desde que devidamente credenci2.dos. 

4.9. N5o será admitida ne sta licitação a participação de empresas que estejam reunidas em 
consórcio e sejam controladoras. co ligao as ou subsidi&rias, en;.íe si. cu aird2. cu2lquer que se~a 
sua forma de constitu ição, e estrangeiras que não funcicner'l .10 ::;ais. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes: 

I - quamto o representante da empres::J nâ') for sacio ou oro.-: rié-tario: 

a) O credenciamento, atraves do docurm;nto constante do anexo 11 deste edité~~ . assinado pelo 
proprietario, socio ou procurador, ot.. procuraç~o auten:icadc.. aue cor'lfJrC'•. e os "'2cessarios 
poderes para formular ofertas, rances e prGticar todos os derna:s atos pcminentcs ao certame, e~n 
nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades re:;idas por es~atu1.o , copia auten ,icaca 0a ata de posse 
que com prove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo esla1u·Jo ou contrato soci31. no qual cons!e. 1. os nome.;; acs 
socios ou proprietario que assinou o cre<...!2' c ü nen.o e ou (-::rnni. a amcu:-ação . 

c) A proponente deverá apresentar inicial.'ll..!rLe e em s<:p'i(~d.J dos P , • ~-~ • ..:s, 3 C..::cb;:. ;2..: 
para Habi litação e Declaração de F<Hu :: ...tJA.:r ten:enlt: r:J .c .X. O !, dando c ência oe que a 
empresa licitante cumpre plenamente o~ mquisitos de hs.bi.ii.ação e de que para a emore~;a 
licitante inexiste fatos impeditivos para a Sl18 habilitação exigidos 'la Cláus_!a o .... ;--.~a des,e Edõtal 
conforme Anexo I. 

d) Documento de identiíicação com foto êJ creoenciado. caso não ooss~.a s2u ncrne ::.:::.d2s.' ~ .... : 
ro sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for soei o , proprietariv ou Pre~ú~~·:-. e c e c:- -Jt;d;...,.. ê. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhaca da copia êutenticada d2. s..a de 
posse que comprove tal poder) ou con.ra to soc:al, no qual constem, os n:J m's dos socios OL 

proprielario; 

b) A proponente deverá apresentar in:c>:J'i!.....:J· .::e ::.t' 3~p.::.. .. u 

para Haoili tação e Declara;2.t.. de f:..·.- S • .;1..!1 .L: .. :::r.l;.: .-:. ~EXC :. cc.n' o ci2; c:..' . .: ,. :.. 
empresa licitante cumpre plenamente o~ r ,;~uisitos ae habtlitaç~jo e cje C. L':; pc.ra c 211L12':. . 

licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigi:::os né: Cláusula .._L.inta oeste éon2l 
conf orrne Anexo I. 

c) Docurr.ento de identificação com foto do sacio. proprie::::rio cu .oresidente de en!:cE.de c2so 
não possua seu nome cadastrado no s stem<.! oo rnuntc pio; 



Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamen[c. est."e' oor e·ro. 
contido dentro de um dos envelopes. o preçoeiro baseaao nas normas da licitação que serê.o 
sempre enterpretadas em favor da arr,pliaçâ:J aa dispula, sc 1icitará, na presença dos dem2 ·s 
participantes do certame, a abertura ao en ;elope e a retirada do mesMo. · 

5 ~DA PR0POSTr-. De Pl":(.: ,;o~ 
O Envelope no 01 deverá conter: -- - -- ----

5.1 . As propostas das licitantes deverão considerar corno oc2' de ~ntrega ac o;)jcto (quando fcr 
produto) ou prestação oo serviço desta rcitsçd.o a~uele :ndicado no quaaro ~e:::a. co Cap· -~·o I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, lndepenaer1te de mençê.o exoressa c.. 1ão, n:'b ;:;ccvs 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da da~a da homologação do orc:sen.e e>:ped·en.e 
independente de menção expressa na ~roposta, salvo se esta ocorrer e. n :..-r2.zo sL.pe,.;o: c: :.)C 
dias após a abertura das propostas, o q •• e ps-:!erá se~ re .. uzidc 3qui,,alenternc~ te. 

5.3. Independente de menção expresse.. no 3lo aa aoreseme::ç3o da prooos.ç_ oresurne-se q_e 
no valor da proposta está compreendido .:,dc.s os c.s!J~ 2 lit )UtGs ~..; ·~:....3'v uer r.atL.rezc. 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, i.;en C01CJ, o c.Jsta oe .rarsp,,rtc. l'iclu"' , _ :2.r;: c 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente po' conta. risco e rc-s::onsar.;, .. 2e:2 ·;::. 

empresa vencedora, encargos e imposccs pertinernes à execL.Jção/entrega do cojetO . r'\ crr·issro 
de qualquer despesa necessária á perfeita entrega do o8j2to será ·merpre .a~2. somo 'so 
existente oJ já incluída no preço, não poeendo a lic;tante plei,ear acréscirro a'Jés é. ao.~rt.,·a "'' s 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da rcnante. não lr1~ ê.ss·sl.'ldO o ci e:Lo 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos sob a alegaç~o d~~ erro, omiss:: ~ o .. cualq.Je- o_t, o 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preçc implica ~a p'ena ac(úaçto ao r ;... .f'. c~ c::;: _ :. ~ :' ~ 2 ' 

das condições estabele~idas r.este Edita' 2 se .. s r.nexos. 



5.6. A l1cítante somente poderá retirar sc..a proposta rr1eaiarle requeri--ner:to esc-rito a Cornissê.o, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde q...1e caracterizado motivo justo aecorrente de 
fato superveniente e aceito pe!a Comissãc 

5.7. Não serão consideradas as propostas c .. ,i:~s ccndiç:ões es.ejam ern c3:;ac·)r:..o cc 11 solic::::.Jo 
no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensaao nas li~~~acces cujo r.ú'r~e. o de itens n:.c u 1.raoasse a ·c; 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lo!e, serão considerados o "Llm(~ro de it<=ns constante 2m 

cad2 lcte e não o número o e lotes. Se! i:;t:.r ... 2 _i. 0 a;c i{:: .... : ,L '5"> :'.:.:o. 1 . :.í 

------- - ---- ----

O Enve!Q_~ no 02 deverá conter: 
~ . _.---- - ·-

.. Reg:::;tro Com~rci:::.., .l~ ..::·,,;v.::: --"lpL:::.: . . . r1.t.1 1. 

• Aro constiti.ll;\C, _ ... :..t •. J ou co.lir:lto sacia. _..J ~ 
li 

Consolid3do ern \its,c.-., .!cvi~:.rnc:~t..: n:-_istr<'~'~.o. ::rr. SJ .r:::.;. 1 1:. _..: , 

SOCi 2dadeS corner ..::~~S, e. !lO C3.!j_ v2 SGCi. .. ~jé,.,. ~S 1 ... 0r :1 ;6..::$~ 

acomp3.nhado de dc-:;umentos de eh;-~~:w de se-us é . ..tm - nist:-~Jo :s -
"últirr,a ala o~ ~-~iç:;:::>" \.:!<::2de :-..: nãc. ::. _ .. t::::..! . • :o..Ac ~:.-" 1

1 credenciamento}. 
• Inscrição do ato cc ~.st!tuti\ o, no ~:.2c de Se _:..:...~::..d~s Civ"::>, 

acompanhada de pr0v~ de diretoria em .:>.Jtdcio. 

I 11 

• Decrc.o de autoriz:tç~:. e:m s<:: trat:.rt:::!'O de cmptr.:s· 
es.rar.gcira em Lt cic.. .. :-.. r.::: .,_ .__ r • .:. ;:::~ :s, .: - • .; 

L 
autorização para Lwc:vnE.rc • .::nto .:xp.::J:~~o 'Jdc Úí::;, 'i_ 

qt.:3ndCJ a á ;vid3de _ .::::;;, ; 3 "'~i;ir . 

• Em c~so de CoopcrHt . :. , arqui ,a~ne:n.o na -LH1~::t Cco~!.:. ::i:... d·.-s e:t:;. .: 
d:1s ~.s::>~!'ltb!éi;:.s ., ~ ~..-r.r._!H :~f::r· _. :...::!.: cu aL:r: .. __ .·::. .:. __ .) o 

_ :=====v::::ig~o:=r=·===== __ _ _ _ Ell Certidõe: r.egativas descrimin<::c!ã no qu"'dro ::.3ro! 

I 'l jl Condiçõe5 especiais cor~st:.Hl -·~ '·~ qJaJro ::. .::I.JI C • .) 

I ...) exigidoj. 
"---· ··-==-- '=---== -- ::-:::. - . - -

-- .:.i"t: 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de sc.l :..:itar da licitante. Jm qualq ... er l..: 11pc- • c cu·so •. c; 

Licitação. quaisquer esclarecimentos sobre documerüos jé e~1~regt..es fixcnd:;-lne prazo pare 
atendimento. 

6.2. A fa:ta de quaisquer dos aocurnenlos exigidos no Ed:!al, Implicará inabilitaç§o da lici.ame 
sendo vedada, sob qt..alquer pretexto a conces:;ão oe y:.:.zc ~ar2 C\._; r p 8'Tlem3ção de 
documentação exigida para a habilitação. 

6.3. 1\lãc serão acei!os crctocolos de er~o c:~--· ')L s.:-l"ctto.çt~J .. ~.J u0 .. u~ IUIL<- .. 1 s .. J;;_·t .. ;<;&c 30 .. 

dccur-ief'tos requeridos r '; prc;senl,.; Editai -:: s~ . .:: 1\ne;,cs 

6.5. Os documentos necessários à Habi1i.:.ç;:':o d2verê.o ser peferenci::::lrr ··.Lo:: c:presentóJC·S 
conforme a seqüência ac1ma mencionaca, e poderão ser apreser•lados e T crigin:.l . ou, se 
preferir , deverão ser apresentados por qua.::,uer proc::;sso oe cópi3 autentic:.da :::--n c3r1:'::ri:J ou 



pela Comissão no ato da abertura, ou publicação ern órgão ca imp:ensa o ·;c:~. js d..)c:urne- tos 
que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer p2rte inle~-anLe 
deste processo licitatório. 

6.6. Oua,;do se tratar de cópia de docurne~.to oblic'o a .ra·ré~ d2 'n.ern2t e::le '"'2-o srecis::.:. ser 
autent;caao, uma vez que terá sua val1a2o(; :oní:rmac.: a pelo ·í3ooei.-o e ec:ui'JG ...1e 2p~)io. 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta __ e Preços" e os ·· ucc-.~rnentcs (:O r i<..ui l it2';~c:· · 02 - f.c 
ser entregues no momento da abertura de sessão co Pres.: §o na sE. Ia ue reu. •Jc es oc ~c.ço 
Municipa "Martin Kr.Jpek". situado na Ru <. Bohia, n° 85, Cen:ro CEP 87.::-::C. -u:Jú n::1 :...c.2.Jt:: ce 
Nova Caniu/PR. no dia e hora designado no ,l uadrc gera. ces.e edita'. 

7.2. Após a data e horário E?stabelecidos 'J;: ·:l o recebim:::n.J ::los en :;l2-..: .. : :.r?.. '18r • .:l:)'é.l.CS 

nenhum outro será aceito e tampouco s;:;< .. ) ::.e-mi tidos eder,::;os O.· é:.crés.:.:ir ,_.:: .:.vs 0'1-J..; no,:; 

7.3. Os recursos decorrertes deste píOC(.;:::-so l:c1t2.!6riJ serê.o ecec C:)S s:r.<.,.:,_;:, _cs e j I :o e:~ 0_ ú:'. 

acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Bras í k~/DF. 

7 .5. Ao apresentar proposta a proponente ~:e obriga aos \ermos elo r;-esenie Eaiial 

--- - - ------------:-- -- -- --- - ·-- --- --- -------
8 - DP, sc:ss.=.o _c. .-.~ .=:r:.-,-u c:.A .._ _ -,-. ..::c.-.: 

8.1. No dia, horário e local indicados n~, ~u..::1.o ger:::.. aest-.: Eulat . :; Prc.: -- · ·., ..:: :'l E.:; . ."pe 02 

Apoio reunir-se-ão em sa1a própria, na oresença dcs rep esenta Les o~ ..;~c=. ore,":,-~-~ __ 
participante, procedendo corr.o adiante inc.icado. 

8.2. No h::.: rârio estabelecido nesle editao o ') regoe:ro dec :..r:.rt:. 3bert<l a sess~J pera rea IZay~C 
do pregão, quando então dará inicto aos trabalhos arunciando o rccebirr e'lto dos 
credenciamentos, nos termos do item 5 do srcsente edi~<::L e a idemificação dos represemames 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e doc·umentação dos Jcri.ic'pa:1tes. 

8.2.1. Anal isados os credenciamentos a;:..resenlado:;, o Fregv:;·ro é..nL"::;ia-::: c- ::;s pr:::senles as 
condições dos documentos, os poderes e os 1irnites de :J::m ic' J2C2() -:L cada l:c-tan!e. 
encerrando-se, neste momento, o rece.Jornentc :k creccnc.õ:-rlent:;s e er.v·~ic.Je..; ...:::Jnk. l c-ç 
proposta e documentação; 

8.2.1. A não comprovação de que o ;meress3do ou seu re~xesentc.nte 1e•:;s.. p.:->s:>ut p8d.n;:; 
específicos para atuar no certame, ; mp2c!i r~~ a. ::c;:3n.e de cre 2.' l :~<•ces vu ~ ~·s _ r:::rtlc-- :0~ e r 
ala o ocorr:do. 

8.3. o Pregoe:ro e a Equ:pe de Aç;oio r .... b .c :~-::.~"- s_ iJ,'le te 2" ::. usric::: C:e t(.. ::.s : s .:~J,.J2n2 •• ,GS 

os documentos contidos no certame. O Pregoeiro orocaJcré. 2 vc;;nf:c?çi~0 '-'c co teúdo co 
envelope n° 01, em conformiaade com as e:, .g&'lc; c,s ccn~i c:...:c , .. ~:~2 !::d ~=-- ' 

8.3.1. 1\!a sequencia. o Pregoeiro dará iníc1·J 3 c.b~rura dJs ~n eloçes Cu' ,erco c:.:> .J '-f--· :>L, ._·~::. 

panicipanles. Não haver·.do o mínimo de ~- (trc~s) pícpostas cl<';~stricada.s pa':,. :;: :.. e;re.:>(..' l: r;:.. ..., :.. 2 

lances, nos termos do art. 4° , Vll da Lei ·,c 520/2002 (até 1(_% ao valor d2 rnen_;· orop:s. 8 



P re_t:eitura . '- . u r! ici _1é .. . L • 

Rua Bahi a n° 3:. - C ..: ... r:o - r~ c:-·::.. C· ... L - ?~.-
C lJPJ N." 77.8 15.:: •.• i0C•~ -J:l - r.__,;; {'· '•'•J :1!:"7-1281 - -:;. .. ::f~ ..... ) ::· 7- ~::. 

E-mail : Qi!lrtCan,l:@ilonnail com ou P• nncantL•@.g.co,' or 

Pregoeiro classificará as melhores proposTas subseqüentes . c:..1c tenharr a\:; 1. Jo as 
do Eo:tal. até o máximo de 3 (três) , pz.ra '-1~2 seus cred.::·. cic.:::Jos possam la r'l~dr 

veroais. conforme art. 4°. IX da Lei 1 O 520/LJ2 

8.3.L. Classificadas e uden:was as r.-•,:; ,..:.<:.s. o ?r::~o- o t..é1 .:. 1r.íc '· 1S:.c .. :.-- 2r1 •• ·.:; <..s 
licitantes, por meio de lances verbais e :; 1 . oz :::1.3.. ·=---'~ f c , _ ·.J:.:~..:::sí r .... " :.,,_ s :::~1 ,_s e-

decrescen.es, a partir co creaenciadc ~-.:18 ·c,lc.=:rü0 c:Je apre~e;w .. u o n: o J'" cr '· 2 ... ·c: · :: 
classiíicc:das e as demais lici .antes. regis __ r:;!o o:; <.:nces otar~é:.<.'OS e ~GOr(. 21 ~- .... ~..-')~ 

8.3 . ~. h oíerta dos lances deverá ser efc.L..ada no rYlomerto e1n que for CC'IIenda a pala·m:; "' 
liciisn.:=, na ordem decresce'lte de oreçc:::. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a f ixaçao oe parameLros mínimos de va ore,; soore os ances 
verbais . podendo, inclus i\12. a.terá-los no ,:-•so do s2ssEo (c:;.';,-. a-;t:o -3 -.:.!:.. -:~ .ninimos eít ~-:;; 

um lance e outro) . 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tervlpo 11 ::.ximo ;.):i:::: quG e::s licl~:o:n.:=s ~-.c '"'·, 2 .;,:_, -<;.êt• 

novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de cferta de lance cst 1 .'i.st~ 2c: 2í't ;~2.te ·r iOi ir.:: í(l -,2 -:'::.s::;i ca;Z.c 
prefercnci r•l da propon ente~ oue oíertou o 1 er,or \a!or an.:3ric:rm2.1te n"' sua . _z ·;f:::t.- . 

8.3.4.2.1. O ernoate pode ' á ser registr;:.<:o 2pens.s p2.ra ek::c c:; dcss:.;~:;:: c3 pro?cner.e 
vencedora , fato esse que, se ocorrer. clctssiíicar~; o seçu~\d<J 1 ..:nor val·g or ~-. _o ;r :;sie ca2o c 
próprio empate)_ 

8. 3. 5. Dos lí:wces ofertaacs não caber3 n:..:l•a1s.ç[, ~ . 

8.3.6. A proponente que desistir de apre.:.eni:;.~ l:>~·ce ver:Ja C):J~rdc con .:._ ~- .. el:.. ·-:.~ •. :r_, 
será excluída da etapa de lances veroais. mantendo-se o ú ltí ~no oreço apro::Gnt::-do pel3 í(":;s ·,;, , 

para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais . s·2rá verificada a conforrn idaae e'ltre a orooos.a 
escrita oe menor preço e o valor estimc.~o psra a cc,...t-ata~,:~.J. pode~.dc v ;> c;.oeir·, ~2gcciar 
diretamente com a proponente para que Sé::jé, .::nid~ 'nelhor p c:;:: 

8.3.8. Declarada encerr<..()a a eLape c:,tr ,X; i.l ·<- .J e:r.::·...:'l<...:J2S as p·~,:..~:; :...~~ 

examinará a aceitabi!id2,:2 d2 p~opcsl& o o. 1 ~; 12 .:.d:;,:tf' c;;..c: ~o r ten- I:: L é - "1.: .. 
o caso). quanto ao objetO e VS.IOr, oecidin .. J n"th< .. dé~~r·er•.G c;, .:..:::peiLO. 

8.3.8.1. Será desclassificada a p roponen~e ou2: 

a) deixar de atender a alguma exigência co,\St< ... te d.=ste Edtl8 

b) apres.:r .. ar oferta de var .. agern não [.re. :-,ti; no cGit::. 'Jl~ : .ll' gc~'l o:...;_. ·.(:, r1E..S pfO:JOSléoS 

dos derm:s proponen:es: 

c) aprese mar preços mar 1festamente inex::q(_, , ·.·e s \~~rU;JO 4a, tn.:iso \f! I d;; L a, ~: ::;L Jr.> • ~~' 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibi l1 ~ade das propos.as. o PregoeirG ;.'2.errnin::::r2 q_:.; a 
licítance deverá fazer prova de que possu· condições de cumprir o obJelo dJ Ec:ta1, :~lra ;es a :o 



Prefeitura . \!_L~: ~·i o~.! 

planilha pormeno rizada com a devida comprovação (documentos, noias fis ca1s, r3cibos , etc ... }
que os custos dos insumos são coerentes cc rn os ae rn ercadc , ""' io'm:-. d:· c;r~:~ :, i:18 :n:: s: L. c2 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. · 

8.3.'::1. Sendo aceitável 2 orc';os~a oe rr .. c .~ . --·ç,_, Jor i •.~ r1 · ~ ·e._:_; ..)::; ,- " .:-' ... ~ .. , 
será 2. b:~rto o envelope ::Jrter·do <3 Do · _ ; c: .~ : .. <;8c :.le n~.'J• : ,:;ç§.: c::. i c :. .; , ::;, ~ç .__ _ :. ~ '--·:. 
confi rmaçao das suas cond1ções ha oi l"t:..·.~·· c.; ;;un case 12~ ._;, ;& .c i;:;.::; co . . .:. ~r . .:::- n~ ~--~; .:...~~.c . 

8.4. Cons!atado o atena imento pleno ás exi~~ências edi!alíctas. se-a cc;cl:~ ::.12 ~1 prcpc ne te 
vencedora, sendo-lhe adjud1cado o obje~c d2fi',id;:, nesLe Ed"ta• e seus P.. exos. 

8.5. Se ~ oferta não for acei t<3vel ou S" ~ l1ci t.3r te c es<:tten~.:~- ~~s exif_,en ··..:.~; r::.~l if .::J6.·i:::.::. : 
Pregoeiro examinará a aferia de ry1e . .r . '>lor su~::eoüe::- 2 ., c:riíi:srld::- :ce ~c.~.: 1 c..::l~e e 
proceder~do à habilitação da pmponenl(; ~ :, 'r:iem c.e c 2ss. 1c1ç~o. ,~ "'~~s.:: st.c>?:-;j·,:,r 1e ~~e. 
até a apuração de uma proposta e ha!:111: :;';2-o q•_!3 aten~::; , c1 o;. .on=.., :....:: 2 .i_ ~n:_ · ..... _ 
respectiva !icitanie declarada vencedora ::; 2. ela aaj•Jdicado c oc:::to CCÍI"'tc.c 1CSt2 t: ,: -:c~.~ 
Anexos. 

8.6. Encerrado o ju lgamc~nto das propos.as e da habilitação. o Pregoe:ro de~l~;:.:..rra &. 1.1en-:::~acr::õ., 
proporcionando à seguir, a oportunidade às lidlanies para qu2 se rnn·restern acaca da ir.lenç3o 
de interpor recurso, esclarecendo que a '-'lta ~Jesta mani1es\s. ,E:-. ir'12d1at:.. e 1 .vii\•<'Cic., rr: oons'á 
na decadôncia ao direito de recdrso p(Jr ç;, ·.=da:> licit2 te;:,. i:.;g;s,:a"tc:; .- : ::_· (; ·, S2ss~'', a 
síntese dos motivos par::;. c l•_•uréi lmle:l. ~- r :.·r.:;:.: 1(SJ ;o; .:-:J ,;: 'J -.:·::·'" - '·.; ,~e L< os;;_ 
demais ll~tan les ficaram ;fildt'::lcias j:.C. ~- .,J ···' · ':r_ ..:•~ ~.~,, ... :~-LI ·rJA . ·.s r: .. t·.:s .iu ''~c··: .c t" •• ) 

prazo ae 03 (lrês} ci as conseCLa:vos. "'c ~s .:. terr. .. t.'J di.> p 2zc c:.c k:.:G. er· :; ,Jé... :. • ~... • 

rnemori s: s - razões oe rccu~sos oo ·e~·Jrrcnt.; - a· . c À. :I! (03 _.,:...s :::. :é.._ ..• · .::., . 
proporcionando-se a todos vista irneoi ata do processo no 0::;pEn3rnento de 1....--'r.,::re::s 

8.7 . A ausência da proponente ou sua sai, .. c. anL2s do tém•1no os. Sessão Pú~·,, '.;::: s~. :~c.s1 · ·,2r-s::
á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-à Ata circuns.anr~laoa , "\â qLal s:.r~o r=s i.;tra. ;. ~· él" c::Jrrü" ;i< s 
relevantes e que, ao final, deverá obr;Q3t.'i;:rvl..:~l.e s;:;r a;;s:ní::.~·~. ,.,.,e:.o ,J G~~~x .. ' ~ ::=c.J ~3 c.12 '\O~.) o 
e a(s) licitante(s) preseníe(s) . 

8.9. Caso haja necessioaae de adiame"lo c!a Sessilc P(!lJ, i:;a. será marci;;; .'<. r.:J·!<-: c:~'- 'J"' 

continuação dos traba lhos, devendo ficar i: ti rnadas, no m esmo :::tio . as licl tarH_,; .,.;::;s.:~ntes 

a.·1o. t\ão considerar-se-á qualquer ofert2 :ie \'é:;n :égem r.~c rJreviSt2 neste ::::.J .. :. ..:: Sé'Js f r c~t-:.Js. 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes ci<.c • .': '-.2-(r ;Ja:c.. , __ ._:._";.~:r.'"_ · - ~:.:t:: · ~ • 
pessoa í"sica ou jurídica poderá impugnc. ... , c. . .t.C ccr,vcc8 .C t"l ~ J~ íJi2S·::: . ,e h~~~:-:;:;.;~::~~~·-~-~-
neles subsidiariamen te as dispos.ções corHic:-::::: na Le1 8.666/93. 

9.1.1. Ern se tratando de licitante. o prazo para irnpu; nação é cie até 02 (aois) 'Jiss 'Jl~ i s c..r1.<~s C'' 

data í i )~:lc'a para receb1mer' tc das pro pos.:o~s . 



Pref 2 i tu r:: . ... -·_~,i c i ~ 
Rua Bahia n° s::-:::: .: .. tro - l·.O'.<. 

9.2. Ao Mal da sessão a propon2:1tc q. , ae ~;:;.J·,,_ rec''•r;;,r :- ,-::-r·;-r~~-,~ec-=··:::r.-, .. --c')'- ·e,,--.,-, , · ---- ~ 
• • _.... ·.J'-c..l v •"-' ~<.J . ~ '-"" I~J.;~...., ..., I '-i""-.... I.) ..... .;._ 

fazê-lo .nanifestando s ·~ in•en ~yão c"m P.,-,.,r_. r.-~ c-·1..,t"L"' ''"" r·1 .., ,· -·~· , ,. ,..,~.,.,--0_ , • ,. 
l ............ .. ....., _,~ ..... "" .......... .J •• ~,... .. J.... ........... \..1 ...... ...... . v \,.;...... ...... ~..... _.c, .. 

memoria:s no prazo de 03 (três) dias. Os de, 2ss<:.-.~cs íic:,.rr desce lo o o, ir1U'' .~:Jss a :L, ss::::r .=-. 
contra-razões em igual número o e dias. qt c: começarão a correr "do tér.1 1.:: (.i:~ )razc de 
recorrente. As razões e as contra razões c c recurso deJoíão ser enviao ; 2~s cu·. :..aos c c 
Pregoeiro. 

9.3. A falla de manifestação imeaiata e rr,,~(i• 3(...2 na sess: o l10 r-·reg~.o, 02 r ; .• c 2> n:lo e:lt·cs;:. 
das razões oe recurso irrpcrlará na prec . :~ . . ·c j í:: .o .L , ~·.r-:.: 

9 4 J- . d .. 3:) .;era conce ac ,Jr<~zo p::tr<; rec .... :... ,, -:: .. _, (: :rl.s~ufL .. s ,·.r;ra 
não justidcada a inlenç2.o de :nterpor c f(; ... : :. :.. :.elc-. p ... üj:.Ci ;r~t~~ 

S. 5. 1'-.;:10 seíão reconhec:das as ill'pugn:: • .-,::Je~" e :ecu·scs :;.-J::::se:lt~::...os ar<.. ' ... r;;.z) l<:j e/0. 
subscri,os por represemante não haaiiitudo lc:gah1ente:: ou n2o iaent:ficôd(t (!O proce3s0 ~.:;::;, . 
responaer pela proponente. 

9.6. Os ''Jcursos e CO:Il ... a-rc.zões de "'co: !íSC, ~err cem,.; , ., '-'::./ • <~\·2o " , · s.i • :.,,•,r2o s.~r 
dirigidos ao Pregoeiro e p•otoco1ados ut .. o :J.ü :3:-:L: • .:: .: 0 c...:v •.:, \.~.- ,, "":; . ::>co<:: c'<: 
Prefe;tura ~Jlu nicipal, ern dias úteis. no f~ JrS 1": 1 .. : ~.)·~~~(~cr ... :~,l~. :.1 (;L.é I CL!. ::· .... ~·--; ~~ ~/=--·c 
subme\ê-!o à Au~oridade cornç;eten.e qL.~, ec;u r<: s::~re a cert .-,::::nc1:... 

9.7 . É vedada à li citante a utilização de re.:;ucso ou ·Mpugnação como expediente ;Jrctel:::tório cu 
que vise a tumultuar o prccedimerto de. l.icilaç5o. \oem.fic<.:J8 tal cc.'ll'' _,,: ,:;, o ~"~2·"' "" 
Pregoeiro, ou se for o case, a Autorioade S .... penor, arquiv2r s•-!mé.ri o::r•1enle cs ~:,r.-eoi..=r.es. 

9.8. Os recursos deverão ser decid:do~ n~) prazo de 5 (ci'1::ol <~ 2s úicis ccrJit.lrj .3s do té•rn:no <.~o 
pr2zo p2rr; 2presentação lie contra-ra~::.: ::: 

9.9. O .• co•h imemo do rr::c • .r~;8 , 1rr.p;.; l-' i. 

aprove:·.arnento. 

9.10. O resultado do j .Jigamento do re~vso ser~ oivul::aJo media"te ~ ..... ·~J n. .2.Jí'J '-~ 

avisos o:; Prefeitura Municipal e comunic<...Jo: todas 3S I•C!I<' nl~~s 11.2 fs.x Ct.l e:-. :.. ' 

--- -----

As i n~eressadas poder2o obter eventuais :;~:c:luec1 m~r:los scc, ,_ a c·c-::senL ... ,~:.o ' .. .S!2'C q-..•2 

solicitado. por escrilo ac ~re:::;:denle d:.. ~~on .:;.;C.u .-:~"nsr,c.;, •. 8 (...._ L'cila .:... ""-~ Q:., ' ;:; ,·,t2 • 

antes d2 aoertura do cerLaMe. 

11.1 . 0::; oaoamentos serão C)ietuados a~s _r,u .. 'u::: dos iie :: :mi::sso dá. ~ . ..:t lisc:""l 1nc-:..ilcão 2 

aceitaçf~o do item encreoue efetuadas pe · ... __:,>,.. <::t C. :on6rnicc' :-::., .~ ~I :;1. ~~:::: ~? ~IÇ0\J/~·.112r i Q.Q?, 

ou fisca1 Jb .- ioarne'lt2 a .Jlvl .L~O!C't'lv' .-.: :1- ,. . "~ ·,... ·::: _,.=.u -""-- -~ ..:i_• •. '.!ter .. ,:__ 
Ministéric/CEF. media me cr3dito ern co .::_- ...:.:= _!_'.:: "-· . ~ . :.. -· ... ::: -· .. :z . . .. - :. ..:. ~ 
capítulo I do presente c: -.~:~-1. 



Prefeitur2 . .\ .unicip::d de 1 ~o. 
Rua Bahia n° 5~ - C .::.Hto - r!u'. <.. C:.. .•. :r - PR. -C.=_:: 

CNPJ 11:.0 77.S45.3õ<,/(• .. 'l-i}:, - F ~r:.: ('.?-.~ 1 E7!Í'-, ,_g· -F o .. ~ -~ 

E-mail: r· <"I - 1' d.':~ ti \'~ i'..!..JJ.:.~· ,r.::- ,.:. 

11.2. A E ·_n,oresa vencedcra oever~ io~r~..: ~-:f- . .. _: (J-;;_ ... _-~ __ ,,;-l,-}_,,-,~~r~t-v -,_,. -------- .. _ ·.o..•__;;;_-=:2.::S_.:::.C·":!.-ªrt'-._ ,, Ul_t~-· _.,!~ ;L.•..!_,_-

bancáric: no nome da empres2 a se~ re2!i-,_,:c:::_o p~~'?J:ne:J.o. -

11 .4 . O recurso necessário _ orc:s...: • . _:,;·,u: .<.:.Ç'='~. ""-'--se ~ • .:..~ ... 
orçarnerlté.ria que se segr~.e 

Código Dotação 

Dota;5o Uti.iz::wa -, 
I 
I 

0802.20t:C8.0075-1 032-4 -'I S.G.5.2.40 - 7~-, ~ccre:::..:i:: r. 
L._____ --· -- --

.. I .-...... .._ _ _,. 

Des'C:riçi.:: 

c e , ~~ rt .:,.. 

12.1 . 0 preço registraa~ poaeré. Sef v~ e•.- ,,,: '3 ISC.: v~' -.:::.:ue'-t'-"--;2._ . :OLC-. 

disposto na alínea "d ", do inciso 11, do c:rt·go 6:.:, aa ~e' Feoeré.tl ,,o 8.666/93. n -:_.',:;r.te :n ic.,aç.S. .... , 
desde que acompanhada de documentos c; L. e .::;r:tprO\·ern. -:~: -. :inc2nte nsn.1.; . _ ,--_·c::~ 2 .cia u~ 
pedido. 

12.2. G .. ~unicipio ce tL;.::t :an~u p~~.:.?., :t -..,u::. ·_.;;c ~L . C:. 0~ r .... ~:s: .. r-:.. ! J~ ' 

reduzindo-os em confcrmida-.e .:o ... - .. 
...... ..... . . '- .... _ ........... 

conjunwrais provocarem a reúuçf.o LZC::'. f-t"e,:...:s ; •. :.t:(;;;. .. ~::: r.:J ... erc:. __ _ 

As dispcsições referentes à prazo e loc~~ dé~ 8".trega (no cc:.::~J de ~rod,•tos) CJ a e: e~:ec~ ctio co 
serviço são as constantes o o quadro gçr· . ··:; ..:<J:Jí ·~o ·1 C: o .;, 33:.rw:: ~J"t:.:)•. 

situaoo 113 Rua Bahia, f\
0 05, ,~leione -~-: .-::..-=- - -- ~-. :t. :.. ~::: _:t, Cl ... :.: '-·- --···

pelo D.::partamento de Compras e 
após a solicitação. 

O objeto será recebido pela 
Leg islaç~ovig_e_n_te_. ______________ _ 



Prcfeiturê. \ r ·~ l ~ ·I I. "-' • 

(; • jl J n. tJ 7 7 . lJ :.i - .,. • - . ...r • \ ~ ' • • -,.: _ ~ - • - t.n -
E-rn~: l : ::.!l -~.~-

15.2. Ca~Jerá aplicação ca pena ce suspc;, 1 ~:.J ic-rnporári2 o'J ~; i ei\o de lí21.::r s C('r.lral· r co , a 
Adrnin;stração. a seu criicno. pelo perio~.: s _é.~& J2 (do.s) ;..: ::<-: r 3 re~~s· . · :..IJ'".c cé ,;,,, __ ,r
assinar a Ata ae Regislro de Preços. no ;xaz,-; c:: 03 (trü::) a1a.: ~.te>!~ .;'' · •Js o:· <..atél 0::: 

publicação da convocação qo D.O.M .. a!ó< '.:; '!t.J'.<; cc 20°/o, ..• ri.c ~;.·;.- cc~r :"· .) ( ,.~ 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cen,c) ~obre o valor de. rola ac em .·n: .. ' r,c_ . :'C"t....>:: Oé. 

adjuoicatária em retirá-la. em ass ·na r O :on:rt:.~O em CIC:.:)2~3' ) Ct ~~no···;.: r 1 ~ J ~ ·::.: -:. 

03(três) d1as úteis. conLajos da aat2 J...: ,---L> 1caçSo cc. "'" '1 o:2ç".::>, I l. r.u:.J c. ~·,,c:,,-, ...... :::. 
Administração a ap icação concomitan.e J:~ r 'jfla de Si..!S:J2r1s:'J .erlsoi2··a v:: . ir~ ~c ~.; l:j.: r 2 

conirat:::· ~'31o periodo c::; a~é )2 (dei~;);: 1.•.-.. 

15.4. Caberá multa ac 0,5%(n~eio ,.·O: . -') r_. _ •. ::! c..: :·. • ::,] , . ::-,,: e~ :: ~-·· · 
justificativa eventualmen:c apmsen,;:;,oe:: ,_(.: ·:;_· :.:.c,.:.:: ~--. ,_.1. :··.1:; :·ç ·' ·.l.:; .' ::c 1.i.· 

valor da quantidade que ~~cixou ae ser e .. ·e; _e. 

·ts.s. Caberá multa de 10% (cez por cen~c: ~.;r ·nG;~ec~.ç~b p:.:rc1~! C'o ~JL:s.:;: 

~) calcul:.:.a<.: sobre o valor ca parcela iné:',:ec .. l.::.ac::. qua11c!~; :. e: ('éÇ~: ~vs Y x ... 't':::: JvJr .... ,. , 

descor •• ormrdade com o exigido neste Ecil:11 e ..;eus ,;":.:xo:: i 'Cicpcn-..2r'" :J:.; ~ .. )a (C..;-.;2 J,;::. 
contra.ada. que será acei t::1 uma única vez. :1::: orazo r;)j;·irnJ c.~::: 0~:(c;ir.ca; ur _ ~ k s, 3 c~''·"' ~=

data da Intimação, sem qualquer 6nus po.r:.. a i.I'Jn·c,p;;Td2Ci3. 

b) quando o tipo de ernb21t;.gem rotLI~"gc.. 01_ .:;o 1~:;~,c.J .:qu. ::l ~):, u:... c') ....... r:!'~_.:: .:u::.' 
COm O SOlicitadO, independente de SUa lro ;'i.l, qu2 ser::':! t.~ceit<.: t.!rnü . •·.ir_;3 Je? •tC 1Jr:_2.·:.. ·.) I_ · 

aias úteis, a contar da c::,a oc. lntimaçélo, .:.= .• · ~.usL,u~r ôr.L ~ ,..: • :c-1 < --•~ -·- · 

c) Calcu.::~oa a partir do '16" dia de atr::.:.so, :. enn:gc 

15.6. Cabe'á multa de 20%(v:n ~e por C3 .0) 00. ne,.~:;_,çio .J."I :::!~ 

valor ao contrato ou da ~Jota cie Emp8nr ..;. 

~ ·~ · ...... :::: ....... -

15.7 . A Administração poderá rescinoir '-' 1. te ... ,.,\ç :,(:::;c.),;.,~ .• (,:), .:as:>"' ".J< r .. l"-t..: 
reincidir n<~s infrações e.encadas no.s sul:::IL::,· s _fi L..: :ui.:::, "' 'n Y:.~ _ ·z~ • ~ . -.r:..,. 
adm:nistrG.ti'Jas ap,icáveis a espésie e ~re.·s.~s nJs nc,scs 1, 2 1'.' _:; . .• t::;::. :~7 ( .. Le 
8.666/93. além da multa de 20%(vinte pOr C c ! .0) S00f8 O '.':c1 'Jí '."" Í C:í1 _;( r;'l::; , (J~.- .1. ---.:. 

15.8. No c~so de troca C'..l re ~osiç2o de o,·oe:.:to. na form~ cS.:'L::.:;c:o.~ ':C .. .:;_• .l'U.s :. .eru ~2 
a Con.ralada assumirá a responsaoilidade ~cio.:: ct...stos c!a ::ná. Jsc c . t:rnb::..rr . ..,-. c.r~aL:. C:J~ell' 
OS quais incluem: transporte, ca•ga. descarQG. estoc.gern e li.C\Írr:;;n.::çg:: re- ~.ti\ ·.:S ~O r_:::;'ic.:::·J 

em exame que aeverão ser pagos oelo fcm.::c..;dor. "es~e c: .. s:: . .; órg2v co, (.2.'...' .e cG,:-Ln c_ra 
á Secrerar:a de Finanças para que não o:cj:, sfé)~uc.do J r2sc··..::L 12 ;J;:.:;~n .Z' :. • -r..::rcaooria à 
Contra~ad2 até que seja a·e~: :ado o n~... . l.. -~~_.,r, .c '~ 

I S.S. As íTIUitas s§o inde;.:.-"'·,:::Jer .. es e . ~::: 

descamadas do pagarnc~- .o d2v .do m • . :o_ ,.t 



Prefeitura h .llnicio~ .. ds 

15. 'I O. As licitantes ficam suje1tas às peras ;xt~vistas n<;; Soç{~o !!I d8 Capi'.'-'1.:: I" 
n° 8.666/93. 

15.1'1. /J..s multas poderão ~:e r descontac~ ~.s Jo pagamento q c_.:cJc ou ')C m:-:ic J·· r e;c=rw~a 80 

créd i l~s iecorrentes de cc-mrato até o..; 1: , t,. · uJ ..,.:. ,. ~ :: ::-.!'::_.c . 

_ _ _ _ _ __________ .,_6_- o."~ ~· ~ -o::;1ç .::..:::::: : .... · ... 

16.1 . Ouando todos as lici tan tes ;c , ,, :--c...~·l ;.aJec.~: ;._ uJ: . ., "'~ .-
desclassi ficadas, a Comissão Permanente ,k Lici.<.H.; ik oodc:r:~ f i >~ar c pr· z::· :..c:.· ..:~ · 
úteis pa.'ã apresentação c -:. nova oc-.;_ r1c . sç~:: c. L c: .~ c. 1, • s ;r:;::;: .• :..:-.. 
causas ~ue ensejaram a sua ir,abili tc:.ç2o J..J e:.:~classi1icação. 

.. ... r ' 
- v 

I.; . :-;r 

16.2. úas decisões relativas t:.. presente i c;taç~o cab~rã(} os r::: cursos or2v 1 st~-s n: ; ·.i::: · IJ _ 

Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado nc 1n~i..; .... I. U8 c;-l~QO é ..... , <:: Le· F<..···._ r c S . o~t/ 'J .. 
empresa que ingressar cor"l recu. so t~.:' ."amer!c ,Jt8t::l:· .. :·:,i:; ccG· (. , (" '2 arrx;_, :.. 
procedimento li citatório, ficando s ~jeit::: .i _x;n:.:. d-2 :::: t.J :>;~cr'~ ::, J i::r11 C( , ,·1' <~ ú .- ~- r' ·.!.. • . l,c :; r 
contratar corn a Adrn;nistraç:õ.o r.;e1o ~.'r:::::.~ . ./: :n , :o ' ~:) : • ~-

1 G.2.2. Os recu rsos eventualmente inlerp-,:;,çs p2l: .. s proponG: 1.i?S r.:ie•. erãa s::r ::n· 1ere(:é.. JCS a~ 

Presi-:Jd lte ca Comissã0 Perrn2nemç u2 _ . .:! .aç:to - c;-:.L e :.r L -~;:,UO::::, J · r .... -:::- J._ ~-<.'"' 

Municipê.l. 

16.2.3. Os pedidos de v s:as ao process· í--.=:; s i cP.bn ~es c.._··c 2 ... s:::;- ·A ·o::_-.;" c::-C . I J 2 

endereçados ao PresidGnie ~a Corniss:: .: ::rrr.<: 1 ,c,. 1.2 c. .o _:~ .:.. ; · ~ - '-, • _ ~· ç .2 s:;r:. 
permitidas quando houver dr.:: cisão d& C ~·_ ,,, :.; f8rio !. 2 '~:·: , iu '' .: , . .-~· .. L ~·k: · ~. '- ~. ~/.. _!.. 
hipótese ern que houver ; :-'l(~ rposiçáL' i ::: ~.;_.sos .-..:."'s: c.tan ... ;s :.:.,..,:; .. "' _·J .. · ~ , 

dernnis .. "lediante ,...~ublic ::.ção no O 0 ... 1. 

16.2.3.1. Fora desses casos. em que ;)~; r;, Jce s~~os liciwtéri'.:s es\:l -[:J ~r:, .i·· ·· , :,r~:~ n~,.;:' ~ 

dHigencio.dcs pela CPL, não será autorizadé: l,. ·stas c os auto .; à~ :cil:.:.r.tcs . '"- ~; ~1 ~..;c -.sc ·~..;si 1, 

prejuízo ao andamento das tarefas do Órgt;c Co!egiaao. 

17.1 . Os documentos í12..:~.ss3r, ~ :::; <: ~·-· , • -· ~ JL ~:.;.[". :•.: I ' - . 

qualquer processo de :_::) J:.,t3 aute<;!•.:: _ . . ~ :) : :.;:~ 1 t :'Y . . : c ;, ,'J_,(:;.h .. c: () 1 p.· .,t: 

AurrmLstração ou pucl.ca(:c err. órg::.o J:... 1 1. :._r ss. ..:: 1i:.: é. . 

17.2. Se,-á inabilitada a propon2nte q ... ;:; ;~J 3;-reseru.ar :.:; L J-:.:urr,c to~ ~ . ..-~ I Ov ~v t t ....... 

exigências deste Edital e seus Anexos. 

17 .3. h constatação. a qur~lquer tGí"l(.l-. ~12 a.'~,L:s.r;a : ... ~ 'é.ls~':..::.:::.. .', ~ cL..:: c, .c, 
apresen\sdcs, ensejará. após regulo::r ~;r,;.;::·,:.; :; :=.o,.l· : s.·:·t.· ,~ ~·. :· Jc.c.; ::: :rr .. :. : c:: : ,JII~:J~'". 
da pena de suspensão te.r.p:xária do ~r::·:.:. _c 1...: •.:: .. e ..:~:1. _t:.r ..:ct• f, ~tr · _.; ~2-
período C:e até 02(dOÍS) 3.fi0S, inae::;enae.1 .. :. :J~: eefr ::.:s .... cHI'.(l~: ~, ;:)t2,L.: ... '-' • _ .:1 



Prefeitura rvlur.Jicipê .. d2 \!c·. :=: C 
Ru3 Bahia n° h::: - C-: .. tro- 1 :~h a C;:. ... 't. - PR.- :.:: 

CW'J N." 77.fi'i5 . 3::- . ~D:.>J~-'J3 - f-on;;- {04ilj 2~:~:·- · 2s·,- r:r.'" i"<.. •. 
E-rnail: Qnl!l :"~t•.t>ôh, l'11Z .co. ~:,_. m ,_,_ 1 A1r . 

~ .____,... ----- ---- ---- - --~ .,. ·~ 

17.4. As penalidades é~drnuristrauva~: t7.,-,.)::~r--sc;r~o ~~k~,~~-is ~1s (-;~r:~··-~::::-~ -~,•: 1 -.~~-~ ê·..~-
contratacas, na hipótese de chegar ao c~rJ·cclrm:mo aes.::. Secretario. 'l ;,.;_;.r<:;sc:nt::iG'SO ce 
docurnentos adulterados ou falsos pera me o, tros Órgãos OL. :=:llLdacíes Püb ... : .... _, · 

17.5. Os documentos exigicos, sempre C~lé:: possivcl, o:::. er&.~ sar a;Ye:.:·;r:•.aJos e:; íorrra 
ordenada ern conformidaoe corpo ecit::ll. 

17.6 . Considerar-se-á éomi:..:ílio ou s :•:c: .:"~e:, lic tz,n:e '" 
estabe ecirnento matriz. 

' r "':C r f .. ,, .. 
.... ~t ... l vl . . \ ... 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serf:o contacos CO'Iío:me ·1·, O, d:1 Le1 F:::..'("'"rt~ r.c ij êbC/ -:.-'.) 

17.8. À Autoridade competer,te é reservado G direito de revcgar cu ards~r 0s.s tci taç&~) nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

"17.9. As l:citantes devem ter ç:;:~no ccntwc rr :: 1.8 dos e e · n-:;~ .:>- ':G;ls.:..nv:-:s 
seus Anexes, não pod2n:"lc ale·~ar. ~:.. ~~· . .;, ~-·Tí.r~- . .;, ~.-c:;...·
condiçces estabelecida:: . ::<l. r:,: elem.:'n:· .... r .1 ·~ 1 :: .... : : ..... · ·::: ~'- :... ...:. 

r':c:-sen.e .::(j[:;.l 2 

:, _:::,lm ás· 

"17 .1 O. A participação nesta licitação irr.~ :c2 .·:~ ns. c..ce .tãç~s r1·.cgr2 2 1r.·e .-~ - ~ . e! c __ 1.-! • • ~;:, 
deste Edital e seus Anexos, bem corn·J na ocserv2nci2 dcs regularnenws <:cmtr...::.·au.cs e 
demais normas aplicáveis. 

17 .11. Compete aos interessados fazer rrin•Jcioso exame d('S :.;lementos d:: presente E a i tal e 
seus An,Jxos de modo a podere'n , e;n t:~r'1()0 e, por r::s::r: .. ::, 3.pre.::enUr .(:.:as as Ctl·.'i ... as 
existef'.les para os devicos esclarecirrwnks. :;;m s.lé O!:(c: ::c) d:as (l.CÍ'·' é:;~!c-ricres 2. ~::l":.:: 
prevista para a abertur::J dos envelo~Jes. s;.r-:.. ::n31ise e esc~. e\;i·n:;nl.:)S '.:.r · 1. ? ( c P•2s;~ ::r.v:; 
da Comissão Permanente de Licitação. 

l -· Os l icitantes devem observar c o contmtado deve o.lscrvar c i~t/.c:· \l l:õl:r\ -~ . i"'·'· :>-::u:, 
lornec...:don:s c subcontratados. se admil!c!a ~l:,Kontraln:;:.to . o .11:!ÍS a. :o p:~dr~,o '.k éti~L du;·ant.: 
todo o ;l ~·oc•.:sso de liciLac,:flo. d·.: conlr:t:::~::t. L' . r~: •.::-::c:.:L.;:to l;o ,,: . t..'.t) con~.::.~tu:l . 

ParH os propósitos dcs~<.. c~:·tu~ut~L 1...1...::~~ 1 ~~"-:')' ... ~ ~ts '~:_-~, .. ~:~d ·~~ · _,,..: ·~.;-.;. 

a) ·'prúlicu corrupta··: ,L\.;n:c..:r d ~;f· ·.·-·::._·.- ,.t. ~.)l:: .... •.! .• -;.:L '··· i .. ... t •• L,,, ._._~·-~-·'-·-· 
Vt.ntugcn1 cont c o.}jeti\-'0 th.: :1L

1
,Jr .. ~ .. ..:.:~.; a -~~;~~ l, ·-' ~'~;· .. !'.,·.,,h Jh ,_~ .. ~/ . ./~ i .~./\~ ... -- ~.:-;,, .... !! .. · ·-- ~· ~:~ 

ou na cxccw,:ilo de contrato: 
b) ··prú!ica l"nwdu!cn t·.t": a r~tls[li c~lÇ:ilo C'.r dl11Í.Ssõo dos l·a~.;s_ co.11 o \.bj,·,i ': -··· Jll 'L _·,L, .. r ,, 

processo de I icitação ou de cxccu\·f.c dt~ contrato: 
c) '·pr[tticét colu.siva"': CS<-!UC:11<lli7.m ou :s.<~uckcr~r um é!C ,>t·do •:ntrc ~~ui . ..; .;. .. ;r,t:s :cd.u.cs. 

com ou sem o conhecimento de i"t:prescnt<mtes Ol1 yc;1osto.s ch órg~.u iiciLtd,)r. vis[ .. L:D 

•.:stabdcccr preços em ~1ívc i s art il!,:iaic: ·-· nfio-..:c1:1;,•.:tili /Ch 

d) --pr[!lica cocrciti v,t"': c:wsar demo ,H, ,u:lt:i\.y:lr C'lt!Silf ~.,~no, -.liP.:t,, .:.! : . :.it":..:l:t.L..::,.v __ i, 
pessoaS OU SUa propricdude. VlSUn-.!tl i1dh;c1~C:-.<r SHit f:.r.i.·i p,,(~~) ~'l~1 L!J:, , ··t. 1.'l':~:-it. :·~-:Ut(',;-,,) 

ou dctum a cxccuçilo do contr<. io~ 

c) ' · prú~ica obstrutivu'": ( i) dcs~nlir. l~·.ls:.ililf". altcr:~r ou oc .l .:,n· r:-ova.s ..:111 in~p·,·-<:.-~ ,l,. l:J ' . 

declarações l~dsas ilOS rcprc.scnwm-_·.s d:> t1;g:.n;s11:c li,,,_,,_:::ir;l m ,dtila. ' ,, . ::~1 , , 1'-'t :. 
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Pre"fe~tura t\,~L1icipal ~~e f\lc ,_ :_ l.~L~'--
RJa Bahia n° 8:: - C :-ntro - i'~O\ o C:..r,.!J - PR...- c:::.:: : .. -, ._(L-~~· . 

Cr.JPJ N.
0 

77.845.33'1 /üiJ01-03- For. c (044) 3527 -128'. - For'!<: Fax (CI:<,j 3:::L?-13:~J " ~ ~ · , 
E-mail: omn<:antu@hotmail.corn ou omncantu(ã?l.ç:_cn:n.Q.~ ., -

de Íll1j1Cdir n1"11•'1'J.:llt l'''ll" ·t '\I'J·II': · .--~~ ~.-;-;:--l .. -;~-:--:··~-~~~-"'- ~ t."- ...... , ""-' (.[ · ·~ · 1 ~~- . r~:.:· · 't'l ..... . , ... ··•--J. 1 • • 1 • •• . '· · - · · 

cuj~r intcnçfio seja :mp...:dir rn:t.•:,·;:t. .l ·. ( .' :; ·:c,_· .·cíci~; c, c: : . . !~> , J , r • :. 

.nul .:latcml prom,IVLT in .->p~~·fio. 

~··, 
\ 1. / '. ~1\ . s 
.JI • ; I • 

l[ - "'Ja hipótese de ~Í iwnc i<lmc~:to. p.i, ·:;:.l o.t intcg;aJ. pu!' ~)rgi.tll'St~l(, ·~tL'. ! ~:eir' 1. Llll: . :c·.!. 

m•.xl í:mtc adiantamcn!,l nu reembolso. ·..:s~c mg:mismo in:rJur::. :-:: .l~,:~io :., > .• ( •• •. 11:. '·•·'.' _s:l ca! 

pessoa rís ica, inclusive (il.;c larando-a in•..:.cgívd. ;nd..:iinit::uncn .c ot. por 1)r::/.c ( ...:.L.nir.ado. 
pma a outorga de contratos linancim:hlS r.:,o orgnn;sllw s~·. cc1 (l,!:liqt~er moncn,o, ::unstalclr o 
cnvn l vimcnio da cmprcsH. d ircl:lm•..:n!..: ou por lllC;·<l d.: un1 <.gL:r:l•.:. ·::;. ; ·;·,t:c[L'l C(liTt,;t:·.s. 

l'raudulcntas, COIUSi V~'tS, COCr<.:ÍlÍVaS O.• .. d~:;t;ut i v;ls LlO p::rt i :l;,:x d:~ Jicil:\·;-~., ul. ( :t •..:xe::u~·Ü( ck 
um contrato li nanci :ld<l pcto org:m;s.t·,,, 

l!l - Considerando os propósitos das c lú.,.;;ul:is ac:m:t. o Jicil:utc vcnccucJ. Cl:: !t , •;<.>J.Ji .~~' , ,.-, · 
contrataçJo, deverá concor<br c autori /.ar .jllc. 1a hipótese de o conlmto v i l' : . ~.:( trn: .• ·.: .•. ,!,,_ .: •. , 

parte ou inLcgra lmcntc, por organ ismo fi:nnceiro multilatcnll, mcdi<tJ'l•.' <.!"anta >L·,:•.e 0.1 
reembolso. pcrmit id1 que o org:mismo íimu:cciro e/ou pessoas p~lr ck '(1r..~:1 ! .l~nk • 1d ::t.!t s 
possam inspec ionar o local de cxccuçfio do co~1trnto c todcs ns doc.mH.:nt:,.s. c,,n,Js 1_: rc!..i-'l•'t.s 
relac ionados ú [icitaçfío c ú cxccuçi:io do ~-~~·'-"'Ho . 

17.13. As partes elegern c Foro dt:- ;:·, n:-~. ,:õ oc; Ca nr.:::- :. 
quaisquer aúvidas decmrw· te:; :iesti:L :1 ' · • ·; ..: • ·-:.: ~Ui! i.• · -

renúncia expressa de qu:~,quu ouu·G. ;_,v, .<-iJS ;jr,·;ik;'">'aclo (;Lv .Sej::. 

~ ,~ ( ' "' .. - ---·:... ...,...,. 1 

17.14. Erros ou omissões meramente fom.2;s não $erão cons:der3das pa;.:.: oe-~.; ~·:::s· ~ c:<3:; ,2ls 
concorrentes. 

E, para qt...e chegue ao :.·c<ütecirnonlo C:2 tCClCS, e expe'v 'dn c ~J:eserl.e ec.irüi 
que será puolicado na forma da lei. 

Nova Cat llu, fJ3raná. 2L> Ge htlr;.io de 2.01 6. 

-~ I 



~:lode l o de C _ . ..:!: .. :.1,-::i-::.• •_ar:.. n: ... ·I:_::t ·'{.r-. ' -

PROPONENTE: _ _ ____ _ 
CNPJ: __________ _ __ 
ENDEREÇO: ______________ _ 

·------ -----·-- -

DEC LARAMOS sob c.: s ponas c.ía Le·. r ara fins t.:' :Jr~·-_i.:i'J~:r · :~:. 
procedimento licitatório Pregão n° 19/201 S, c;u:::: 

·~ 

I - O Proponente atende p.enamente aos rec,~.: s iios necGssá, · ~s à H:ú.Ji'i.açãc. -:ossuir :..s toa: : 
docL•:'Iientação comprobatória ex·gica n~ :=:Y •-.:..::.tór"a. 
U - Até 2. presente data. inexistem fatos i ;,,Jcxiit.v:Js p3rc "~ H,-_j ,LJT/\ÇÃC: , "'lO ::n.:s.::' 12 .J ocGsso 
lici latório. 0 21"1 como. de que 2Sla nt:.;::.. c- .. r -'"" c:;. l•t(se . ...,r:-~e:.::dc o~ . . _._: ::1~:. ;;:r c ::;.;rr2''C::ós 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de rr 3o-de-obra d:re_.__ SL .;Jdird3 de lfk: :.,,.:;s :.:<.: 'S \- ..::' .. o) "- c s r:;.::;ra '-' 
real ização 0€ trabalho no .urno, perigCSO:; v L n.::aiL ) f2S b3<i'll Cume t' l~O ..:: ii ~: 1 k S ,~5.(2 q J2 !quer 
trabalho. mão-de-obra di r~~ia C.J indireta -lh; rn,;ncres rje 'c (c::~zessz-;is) :Oné:::; 2 . ...:.:,:., . 1..: :;c ,>:;.J 
de aprenc!:z. a partir de 111 (quatorze) anos. {ccn!c.-rne inciso\. do art. 27 da '-2-i .1.~ 1~ . '~ ·:·;c_r:;;. 
IV - O P1o~onente obedecerá o prazo de 80.J~r:~tação. quandc convocado. ncé; .?rmcs .s::;.:-t~l2 1 1.SS 
no qu3dro geral oo cap itulo I deste Edital . C.'..!e Lê ,'à efeito pa'a tcd os os fins estcc.:r,;e ec :.':Js r·es:~-; 
cenarne , inclusive para c:.p lícé;ção de peru: i o:_,c:~;s, c2.so o pro,:;cn3n le r. ~;o :L ."Yi.. ;u í:;; J:>} s:: :1UL8 

as datas neles estaoelecioas. 
V - O Proponente não fc ; declarado inidôn·o 'J?.r3 1:ci!21r cc;n a :'.drn ni straç:-~c D:-: !~::~de ':!L!2Ic, . c~r 
Esfera do Poder, em todo Território 1'-Jacien :;I. 

Por ser a expressão m2xirn3 ~a verdade, íi ' rno o presente. 

N ome e núrne ro da ic!::- .-.L- ~! '-'.Je G :.:.o c:=::-=- :.. :.: ,;;.; 
(Representanw Leg:::.l) 

C arimt~o com CNP J 



A t·!EXO li 

Através da c..reaenc:<::. nc.., 
Sr.(a) ____________ ___ ___ ______ _ _ ___ ____ _ 

portador( a) da de lden.i J~'-'e 

e ('01=-
~r . 

participar da Licitação instaurada ~;elas érg2os c!c .'.'' L!n icípio de . i,,.:... Cs.nt' ...... r.8 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL .·.: ·J'. S/2016, nc. qud.ia2:::e r__::: r~!:..- :-u=~=- · IT/ .. T:= 

LEGAL, outorgando-Ih.:; podere:; pro1. J -.cic..r-se ~. 2 

j-•. : •·- :-:. :c:.: 

CNP" /C?F 

verbais, recorrer e pratícc.r lodos os cL.::rDí::: ;,:.,c;:; 1:1ereínes é:'J certé.l(.e. 

_ __ , ern o:: 

------ -
Carimbo e as..:;inc>.tl!ra co cr-c':.l2r .. ::i2:n!e. 



.-.. .::.>, : . !. 

Pro c L;citatório n. 0 : 028/20'16 

C .N.P.J. r'~.G : 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: ( para assinatura do C8í:~raio) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: _ _________ AGÊi•!CI /\. ________ r: · .1 :::':): ____ _ 

A Empres::. ac irY'a c:tac 2 <, J ·.:·se r.i.,, :.. _;.;qv · .. ~vo· . c;.~~ ::1. . _ -rZ::\'OS p::-:r2 r_ 

Processe. Licilatório em çp.gía te c.ue t·ç: ::. c: .· .C,v . ..;, .~:::.o de .;<-.:r 1n ~ :::.o e ~~ ::.., ~ : _t (: 1 . ..:"' . 

1tem.1 Qtd Unid. --- .'.IJarc~ 

_ _ _ , 
I 

1 

J TOTAL -
Obs Quando a proposta for p:)r lote, coiJ:::Y :: . ::~ u .ou! c.:: i·::..-..:; 

Os pagamentos serão eíeit.aoos de acordv CG:'P () coni.ic o no ::d; .s.l er•1 o~... :::st.::.c; . 

A proposi.a terá validade por 06 (seis) rnes2s 3 parti · da oata ce ::.:Dartura. d ;;s :.r ..Jpüst:;,;-; 

O preço proposto contempla todas as oe~:p(~sas necessárias a execL ção c:::· c:.-- ~ '-' :. ~.-o. forrr12 

edital de licitação. 

Declara a'nda, conheceoor de todos cs tdrno;; d:; ir::;1n• ·,__;r ••. o c.:.:n:o·- ~ (~ .• c c,·. 2 -c.gG ;::r 

supracil ::1da licitação. 

nome e Assi n< .. . ·ufá r<.ç;presentc.me <~g 3 1 - Co. rirn~)C 



Prefeitura .\ .dnici 
Ct~P J N." 77.8rd;. J 3'./0J•J'• · :13: - f'n,,cJ i .<4-1i : ~· . · I .L E 1 - Fow: F;,;~ , .\· ' ~ ;;;_ 7 -·; ;:3 

E-fll"'il : Q...;~t · :~'---' . ..l t0Jl~J.tiJ.l.~! _ ç'~ C'.. ~~_l_i~I ·..:E'rJ.!~flt<i;:_,_. • ;lt 1·, __ 

PlH:FEITURA M u~ H c~u,"~L !)E N(: ',. Cid,r;u 
CO!Vl LSSAO DE LlClTAÇi\.~,.. 

Pl~OCESSO LIC!Ti\T(:ruo N" h2~in .: 1:, 
El) 1 T.: L D 1·: P REC.t\. O .'\1 ° ,, t l_. /2 fJ l(, 

LOTE Ol - lJ:'-liCO. 

.IV! QTOADE 

01 36 UNO. 

·-------~----- --

r·'j\HS1Ç~ü 

~'" ' , ""'::::~--CC I<JL 

~ •·í ·:.:j, I):J ~~! ~ ~ ~:. 

( · ~-:lt:"'C • ~ l ' 1 • • ' , ' • ;~I t 

: r>~J n., '1 r1 · · .. . :1, ~~~ ·~· ,:n ·r~ -, 

.. 1 :1s·: ~·:J• •1r· 7:ir :· • 1.'-· "':·1' , ,;r· 
.~· .. :ns.:j:Jj;= r;:,v.~~r. r "l r·-= ·u ... :~ ~d·~~l'r o ç: ·n 

1:-0 '" lll :J~Cf ,..-0dU tCr ·:· ·:c?:1 :>:'~.J r · ·.:~ !"· -J '~ '; 

," ·!y·r·.rc•lr.d.:-·r e 8f·t•P r..:: n":"ir'"'l:: ·r-·.rr,: .. ç . d.::• 
. ;•·, •ctr:.:a ~.:l • '1 n .:;;~ :;:1"~~ r (l l ;.~·,r c ·····: lt.r ; 

r·;- n.::; l .;:;t '=in.;o f l:r:; ~.;•·:::.~ C'1" t:"-r)C t··,•--:.. ~ 

'----,---'---_____ _l _·' __ h_c_:;_' __ '·· ___ ''_'_'•,_·,r __ '"_· :.._. _ _ '~"_r•_• -; _: ___ .)_"_'·_· _ -.. 

- .,.._ .. _ --
~SPECIFIC.~\(:Ão 

,,. 

111 

.. , •- 1 

', , . 11 

'. 

•,,, , , I 

==="'-· ----



Cf' • .P J N.
0 

77 .8r.5 . .i g-t.;J-C:.!: t-,:·3 - F onc- ( (;i.~ J 3 ~: :'-~t 1S ·• - F0c:J .r-:~..,,;._ i .. 1 ~ 35_7 -·1:; :J 
E-rnail: Q ••Y.fnl !t-:vho.L_r~2 ílcv' 1 ' Jt.. ['nill':antvlâ!i!J ç~__l_l__l?f 

PROCESSO LI C ITATÓ IUO 'i'' tl2&/20t6 
I~ I) IT A L DE PIH·:GAO, n :, [.'~; n .ut l' re., ~ nt i:.i ' · ' '! •,/ l, t :. 

ABEH.T lJ !{A: 14/,llJNll0/21!16 l lül.,~.t~.. ~ ~ J ; u~ :!k , f.Jr:ts 

O M unici _:) io de Nova Cantu, Es Lad o do Parana, c.. i ravc s de st.a Corniss!Jo Pclnlc:ner]!G 
de l1Cit;:ções, com a devida autorização exr.;eoida peio Prefeito .V ,_n:c :pal, conv,u:~ Vc::s~: e:;;:;, i1or:2 ::: 
29.!:l ic i p~r ti.9 seguinte proced imento licita!orio: _ 

- - / [MO[!~LIDADE ---- l Pregão rl 0 oi11_201 [ 
[TIPo- j_P013- ÍTE~:1 __ 

J JULGAMENTO ---~ f-;-r ?-nor prcç:) 
t ENTRE-GA DA DOCUM EN-r:A_ÇÃO ___ Jj r·:o :1!9_ d~ ab~.~ ~:rc 
I DATA CA ABERTURA==- -~=-- ·;I:/Junho/2016 -
[HORA _DA ABERTURÃ ----- -~ = :=_ ()~ : :JO tio. 3:-> 
~ - · -

L LOC~.L D~ ~E~TUR'"'- CE 1
-., 

r .. '._. w,.. 

[V ALOR f':Úi.XIMO DA LICITAç;:;:<:) 

, _ _ _ 
c~:--: ~~e.t~~ ~} ~n : :.:~~; ~:,.) L:... .• 2. iisc~- , 

rf-::...!iç;§ofl isca!;z,,,çdo e aprovt:.ç::o Gcs .. ens:. --.iL·, __ ;; 
p.:l<-~ CEf-=-tG .G ... )\ ;r, .R , lioer;c;.çi:io do re.:t.~:.. ___ -, __ __ 

1 ·:Je conyén~o:... __ 
. ---

1 PR~~Q-DE_ÇQ_NTRAT.A.ÇÃ. __ o--==-- ,, 2.!1 hC2(é~~(;; pa_rtir e·: ::JjW8C3Ç§.(~ 

[_õ_8JETo --- __ __ _ 
I 

- ~16--Resfr ic.-3Üres -de Leite 
C'rdenhas. 

- I . 

SCü L ,ros. J ' ., " I 

CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES 
OBRIGATÓRIAS 

- ~ ~ --

7. lr .SS - FE.C!:':: .. ".L _ rJro,Jace.~:::Ç)t.. . é:ndacep;;:ra 

co~n a Ft:~LCf ~- ~ ~c:cc~rul cor1_u h~~ i.~(:rn ~.)fO·~:uracof;a 

,_ . . .... J ;::, 

·:u. ídL(.I~Ir r,._ L~~ :=c:=:<)_ .... - ~., ~~. ~-:= 

'li . CEi<L:::-Ã:; .. E.3AT\,. _.!-._ C::': C.êS ,--:- :.:; 
T~r-. S.!..LH,::":".--.3 . 

. . -.·: .G L .. :... c::: ;::_-::;'.")_.., 

TOJGS C S CLSTOS COI\11 ·:· \/;, ,SI)C \ J::.. .(~S 

PRODuTOS A SE!~EM Ei'-!TREC;lL:S ·-==--li. 
~ valor máximo refere-se ao tolal de ítens que -se: prolen.de o p wço , c não do conlr<:: to a ser :; iet V~) .or te 
realizado 

Nova Cantu , Paraná 24 de 1\/l::úJ de 20 '16 

:. .. :·.~ot c-

li 



PREfEITURA MUN IC IPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAN;\ 
CNP.Itt" 77.845.3941000 I -03 
Rua Bahia. 85 - CEP 87.330-000 

fi#A TO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n" 
028/20 I 6 
PREGÃO. na forma Presencial n• 019/2016 - PMNC 
II#TEX OBJETO: Aquisição de 36 Rcslriadorcs de Lcit.: - Convênio 
MAPA/CEF. conforme .:specilicaçõcs em ed ital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do Dia 14 de Junho de 2.0 16. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão sor 
solicítados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
P'ARANA. junto a D1v1silo de Ltc1tação. no hon\rio das 9:00 ils I I :00 
Hs . c das 1 ~ :00 ils 17:00 11.,. Tclel'one/Fax: (44) 3527 1363-3527-
1281 -liciw~ao@nov;~cantu.llr.gov.br. 
li# Nova Cantu. Estado elo Paraná, 24 de Maio Je 2.0 I 6. 
#li AIRTON ANTONIO 1\GNOL!N 
1111 Prcleito Municipal 

JORNAL~ i. /{~ t-<..o< 

EDIÇÃO N .0~!!:.,.,.1 _____ _ 

RESPONSÁ vil.·------::.-r-.......:-=-

PUBLICADO ~M~ t·~ f t.' ç 1 .. 
JORNAL::~"' -tr- k.. At:, "

EDIÇÃO N.0 __ _f' ..! ~ 
~--------------~ 

RESPONSÁ v tL _ ____..,_,) ....,...) -..,_oc::~ 

PUBLICADO EM ...... ;;;_....:...._~-
JORNAL'-.' t (1 - t 

EDIÇÃO N. c ___ .;_?_z·-~---
RESPONSÁVfL 

------~~----~--

pU BU CA DO EM__:::::...:;:........:--
JORNA~ ~ 
EDIÇÃO N.a~:2S2-~,r----4::'· 

RESPONSÁVEL--~~--~· 
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COXTRATO N" f•)'lOifo 
CO:-ITRA:I:~DA" JUR(iE LUll VOLOCI I/\11 & CIA Ll DA. 
OBJETO O r•cs..:nt.~: t\!'nno h:m como ol.Jjeto a r\!'iõCIJ'.io :unit;:i"d i.loJ 
CuntrJto em cpt~;wh: . ..:...:kbr.Hk.l cmn: o Mmuc1p1\l 1.h: Guar;.,puav.J ..: 
:t C'ontral•~<l~ 0:1 r.Jat:J Oc 15(02/20 Ui, \c:xlo em vi:-w a c{l ndus:io J o 
fHne<:sso lkltntllril}, tju...: t:uii !Cmplou :~ ROTA 103 objeto do t..Yllllrato. 
c Ctl~~~~u~m...: ..:d..:bm~~o c.b CtHllr~tu p:.~ra cl\<:tuç~u Jc $Cr,:iços p.n .1 
a relenda n~ta !1 que S~ rcfcn; o comrJto em cri.:rah;. :1 rcscts.io se tJ.i 
conform~_dt~j)OC a C\.tl,l..)ttla Ju ..:unlr.JIU suprJctt:ll.lu, c com fulm.> no 
1\rt._ 7~. U\Cis!l 11 d." l.c1 1\(.6(,193. 1\ partir d.t pr~~enu: dJ~. tic.t 
r .. -scmd1do o c~o~ulfJIO em cpi~rufc, as pafiC'.) <lJo J><>r tcnninilüo o 
~onlr .. uo. n~da nu1s t~n.Jo 01, rcc~;unar. 3 q~:1lqu..:r ~itnl~ c em qu;.~ l<tucr 
C!lOC:l, rcbll\':lll1cmc :~s ,,hngaçocs a."sunuf.b~, h:!.J:I "l::õta o futo de ja 
lcr~m Cumprido t~~J3s J$ ct'•tt~ulas contr;~tu;1is. 

CU/\TRATO W 64/2016 
DISPENSA DG LICITI\ÇÀO N." Q2/2016 
OOJETO: Contralaçào J~ ~ll1J•rcsu çom v~:i~.":ulo p:.ra r~-;•liz.,.y;.i!J de 
lr:m;-;porlC c.scubr no tvhmicirm Jc GuJr.•pu.WJ. 
CONTRAT:\i\'TE: Mumcltli(l de Gu:1or,~.pu:wó!. 
CO:\TRATO N'' 6-1'2016 
CO~TRAT.\DA: FESISI\ TRANSPORTE ESCOLAR VIAC.GNS E 
TURSIMO LTDA • ME 
OBJETO: O prl!s~o.·fll_c h:nno h!m como obt..:lo _J n:sci~;.io ;1mi~.in:l do;) 
CtiOI('J.tn ..:m l!jli~rah:. çd .. ·hr.ldn (."1Hrl! tl Munll."ljlhl ,J.: Gu.trapu:.~1~.1 c 
;~ C\•nlr:J.taJ:~ 1\J J :ICJ c.k 15102/201(,, tcnJ\1 em vi:-1:\ ~~ Clln::lus;i o ~\1 
pn~\!ss.o licil:uón,l, t]u~· ~Oitt~:mrlm.J u ROTI\S I H. t;(,, 2(.9 \! Mi 
\ll.Jj::lll Ju C~ll\,t ra\H, ..: CUil~~lllll:tli C 1."\!ldJr!Lt,';'t ~T (l.,: L'lll1fr;\111 p:tr:J .:XC· 
l.":uç;'"m d..: s~n 1Cc'~ il.Jf;j H r~f~nd:1 :-> l'ola~ . ;~~ quo..: .~ réii:1c n \:(111\r~Lhl 
1:111 ~:pigraf~-. :.1 r..:s~:•s:lú ~..: tia ~:onform..: c.hsrü~· .1 Clli~ub Uo cmut".Hv 
.~ uprocitJdo. e con1 fukro nl) Art. 7CJ. inci~ 11 t.ll Ld X(Kící/'93. A 
p.1r1ir d:l pr,:$\:nl~: ~at;~, licJ n:sci1kliJu u controlu l..'m .:pi~;,r::.ti: , ;a$ 

p.lrlC:i ciio rur t..:nnm.ll.!\) v Cuntr.Jhl, n;uJa m~•i~ lendo ~· r..:l·kun~r. J 

q>~:.!c;uo:r tiluln c em qu;,lquer ~f!OCJ., t d:lliv::.mo.:nt.; ils nhri~:1çô-:~ 
3:>sumid!l:., h.:rja '\IÍSI.I '' f.110 d~ j:i c.:n:m cumprido h"Hias as dtíu. .. ul.~~ 
contrntU:)i~. 

CONTI<ATO N' fo~/20 1 (, 
DISPE:-ISA OE I.ICIT,\ÇÀO N: 02/2016 
OBJI-:'TO: C'lHUral~~~·:h• dio! clllJli'CSa com vck\•lu p:1r:t r~1li/.;•..;,ill t.J..: 
4 iõiJL~Jltlfl<: o::~co l .,l" no MlllnC:ipLo de Ciu:1rar\l:l\':l, 
CON'I R;\'rAN'I t.:: ~hmL~·1piu tk Gu.:.•r:,ruavJ. 
CONTRATO f'\ .. 65'10 1(• 
CUNTR.IHDA TRA~SCIIO:-iS TRAI\SI'ORTES LTDA • ME 
OBJETO: O pro."looel\lc tcnno h:m como objeto a r~isão otmtg:i\'d ..lu 
c,lntr'J\0 em CI)\~"J(,·. I.'CidttJdn C'll lrc u Mwlicipiu de CuarallU;'l\ia c 
a Cont~tJdJ n-;.~ L1.1ta &: I(./U21201G, lcnJ,, em vh.t.J a \!<•ru.:lus;iu Jo 
proces.~o licit:Hóliu, que I!Onh:mpl(lu J ROTA 301 c 307/\ ohjctn do 
C'IJ\llt:tlo, c tons..:~llt..:nh: ~-..:k .. ':w ... \•:'iu U.:: ~uni r .110 p:~ra ~:;:..:c uo.-:io c.k 
serviços jMr~ ~s H.:l~ni.\:l/1 n.>l:J S a <1uc ~c r.:ti:r\! o COil\r':lh) em ...-pi!.lt>l ll.', 
11 rcs.:i:-i::h> se dtí coniOrm~ ti•SJ.>Ü~: n C\,iusula do \!Vutr.t tu .SUJII'Il..:."íl<tdo. 
c com fulc-r\1 no A;ft. 79, i11ciso li J~ Lci S6M1 ()J. A ll~1r1ir tb rn.:~ct\11: 
ll"lta, lic:a f\·scimhJo n I!Outnllo em q>tcralc. a~ p:111c-~ t.lão por ter· 
mio;ltl1l O Contr~\o, naJa m.u.i l~nJo a rcd:~nmr, a 4U_:.Jil(UI.'f lltulo ..: 
\!:lll qu;Jiq\IC:r l.!rocJ. rc-!JII,.~n~A:nl.: 3s ohrí~J-,;õcs J.hlllllh.IJ~ haJ:J nstJ 
o f.•to d~ jâ h.:r.:m cumpril11.1 toJJs :LS cl.tusulas c:untr~11uais. 

CONTRATO :-\" :!X/2016 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ~-· 091!016 
OBJETO: Comr:uaç;io do.' ~mj~tC"sa COil\ vdcul,\ rur:\ r~afiz=)ç:io tl.-: 
lt:lnsp~n11.!' Cll:Nl:u· 1\tl ~·hmiciptu ~!.: Guar;lpUt~Vo.t. 

CONTRATANTE.: Munkiritl d.: Gu:Jr:lpll.JV:J. . 
CONTRATO ~·· J;$120 I 6 
COt-:TRATAOA: l! LTLIR TRi\:-.J$J'ORTES LTOA • MF.. 
OBJE.TO: O pr~ ~"llk l~o'r\llü h.:m 1..'(11111) ubjchl a r~ .. .:l ... ii• ami~:h·~·l ~lct 
(\,ntr.IIU l!lll ~.,u~1 :at'c. c-:h:hr.Jdll l.'ntn.: u ~huucit)i~~ Jc: Gu;tr:tpu .. tv.a e 
a Contrat.J,Ja na cJ.u;. dL· 1>4-'UJ.illl l6, t.:nd,l em \ 1~1a :. ~onch1.-.;jo de' 
prtKcs..'u licilatúritl, qu~· cuntctnrkm a RO"Ii\ I~ ti!)J~'''' J\l cun~J.IItl. c 
con:'cqtLcul~ cd..:bra~J,, d..: C•tntr.• h• p::.::J c: xccuçju d..: scf\ iç"s Jl.tr.J ;1 

rcf..:rit.b r .... ta .1 quc ~~· _rc(L·u.: u cont r3\o em 1.-pi.r.,fr.:, a r..:St.'il<Ju _..._.(};i 
confurm'..! díspW a ('J.w~utJ Jo cuntmto ::õliJ1r.lCI1.1d o. é com fulcro lill 
An. 79, ioci~u li d.t l.c i X6(túi9) . A 11at1ir tb pr~:.~t.·nt.: da!:1, f•-=·• 
r~~~i11,liUo \) c~)n ii ;JI~• ..:m ~1'' 1l'~'l;.: , :1~ p~ut~-.~ J~~~ p\lr 1\.: rmitM lll.> u 
C'nntr:lto. u:ub m~l$ t~ndn a rcd:uuut. :1 <lllj ltJUI..'i' tiwlo c -em q11:.~ rqu~:r 
~puca. rd~ti\';111\cnlc ús 1.1bri~.,~·V...·s á:.~umkbs, h~ja vi.si:J v r~uo •k j,i 
terem cmnprid,\ hHir~s a~ dâu:-u!as CüiUt;llu;u:'>. 

C'ONTRATO "' 891!01(• 
DISrENS,\ DE. li('IT,\Ç,\0 1\: CNI2111l• 
OBJETO: Cuntrn1.1~t:iO Jc CIIIJUC~':.I ('\)IR YI!!Culu rurJ r~:.,h.I.J.,jo f.k 
lt:ln"rMno: escnla1 1\41 !\1unk.il'i•, de Gu:lr:lf1\klVJ 
CON'I RA'Lo\N'Il:: Mor~iciJli,, J c GtJ:tr.~l'u;w;J. 
CONTRATO :<'" S•l'101<• 
CO:-ITRATADI\: J<>AU MAftCIU GOMES & CIA LTDA • ME 
OllJI:TO: O pt~ ... l.!'nt~ t..:rmo 1-Jill t:omo ol>ictu a ri.!'S:C lS<.IO :,~mígii.v<:l Jo 
Cuntr·..ttO em q1i~r.•li:, cclchr01dn entre o M<tnkitlil) de (iuaratm.J\':J c 
;t C\mtr.Ltada na U:1lJ Jc O·UOJI:!OIG. lcmJ,, em \11~1;1 ;\ cundu,..·lu tlu 
processo ticitatl>lin, 11uc tOIIh:mplou 3 ROT:\ 2 DA Cth;.clll dil 0;111· 
IT.I!O, "" collSC.l}UCIIIC cdd.mt.,::iu Llc ~.-ontr;.~tu JMf".J ..:x.:cu,·àu t1.: ~ •. :nc-.;vs 
tMI'l J rcf.-:ridJ mta J qui." .se rd .. ·rc- o ClllltrJhl c:111 t:f1Í~r-JIC, J rdCiló:lo 
~.: d:i cuufunu,; th)r\J~: a Ctiu:s.ub do ~:onu-:110 ::>UJlr.lc:itJdo, ._ • .:om 
fulcro no ArL 71), U\CbO 11 J1 Lei bfi(i6/'J). A j"llrllr ..la prc"i~r\\C J.:i1.1. 
li..:;J r<.':-.ttmlid1.• u ~,;Hnh,ltu ~m l'JlÍ~r.ltl•, as p:utc~ dJu por tcmlinadtl ,, 
Cl•r'ltt';llo. n:~Ja m:u ~ ICt\Ju ~ r.:-~LIIH!lr. :1 qualq11~·r lth1l~J c ~m \IU .d<lucr 
~pn.:a, rd:.~IÍ\\tnh.'11h! o'1s \lbrtgaçõ .;:s assum ida~. hlJ~ \' ISI:L '' flt11 J..:: ;:i 
t~:r..::m cmnp1 iJ 11 I1,Hb~ u~ l'l~•tsulas CtmTr:t1U:•is 

CO>-.'TRJ\TO N" 93/1111(; 
DISPENSA DE LIC"ITAÇÀO N." 12120 I<• 
OOJETO: OBJETO: (\l/llr~tiJ.:-5,, de cmprc.~J cnm \'Ci.:uln para r\!a* 
li:wç.io dc trJusrvrh' ..:s~:ular no ~1unic;pio d~o· Gu.•rai'U.J\'ol. 
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CONTR:\TAI\"TE: Mum.:irio i.l..: Ú\IOH JI"U~:n·:J. . 
CONTRATO ~-- Yl/10\(1 
CONTRAIADA: JGM "I R.~NSI'ORTc e SCOLAR L"1 DA • \ I E 
OBJETO: O prL>'cflt .... · tctmu t..::m l·omu objeto .1 r..::O:ll~r~o 1\itH~.t\'CI tlu 
Ctu.llr~ht em. eptgruh:. l.!'ch:br.!.(.hl ~·m 1\: •• Munit:!ph1 d..:: (ilt M;.~pu:~' ,1 ...: 
.1 Ctlntnlladtl LW d:~t;.~ de IJJ03/20!!J, l\!ni.lo em visl:t a .:ondu...:io J n 
proc..:::isn licitatUrio, 40.: 1."'1/1\.:mph>u :1 ROTA 2UIJ ubjclo c.lu cuntr;tlo. 
c co~~4ucntc C'Cicbr~Jt,:.io Jç çontr.1to p:.m.1 cx~t:u.,::iu Jc ... c f\ IÇO~ 1'-lrJ 
a ll.!'lctula rot:J: :1 qu.: se rdi.:n; ,, c<'>ntr:llo ~tm c.:pigrak. J n: .. ;i.,ã.\ SI! d:i 
çontilnn.:. di~púc :t Cl.'m.üt);t du cnntro.~lo :O:Ui>rJcitO\UII, c com tükru uo 
An .. 71J_. tntiSO 11 da Lct t-;(16(,J~). A panir tL pr..:~~:l'\h.: d.ttJ, llco1 
r..:~>Cmd•do o ror.u jto ..:111 C)li~r-o~IC. as pJriL'":!o \lit> por t~·tminJJu 0 
t;onu.ttu. mub ma.i.$ h~Jhlt• ::1_ r<t:I.I!I)Jr. a qualqu.:r u lulu 1..' em qtulqucr 
C{lltl.":-:1, r~:l~Lttv~m~:nk à.o;; ohtt~~:.;u;..; l.'s ~)~~lunida,.:. haju vist;~ o faro clc j:l 
tcn:m ctll lll)ri~lo loU;J$ ..~~ d~u~ul.•~ contranc•is. 

PREFEITURA MU:o-'ICIPAL DE IGUATU 

A\ ISO llll CltF.L>I:."CIMIF.I\"TO 

lncxt.thlhtlu.lc n~ 2l.!Oih Ob,1cto: '"'"tlcnd:uu...-nlu d.: ~·mr;.o.'),a:>. p;1r:1 
Jtcnduu..:-n:,t de cun..,uh.t'> .un hul.t:vria•~ -.: r..tUitt lú!!ic,.s. a pJ:-Iir du diJ 
27 1k junl11) de 20IIl. 
V;tlur C!<lll!\:llill; R5' 21tl.lt(I{),CJil (flu?..cntos c de~ nul rc;m•). 
Ln~·;d Prdcillii';J ~lllnlcip d d~: ~~~t;llu. Av~·md;l C:..:ntcn:•no ,iu, C~:1· 
11 11, lctu:tlu - l'nr.m:\ ltHorn t;l~,:\ks· <45 ) ):!4~· 1 15•) 

l~:WIII, .!.5 dt.: 11!.1!0 Jc :!'t)l h. 
ALLX,\NIJRE AMURIM FELIZARI 

I': ... ,H.knt~.: \b ( l'l 

PREFEITUR.\ MU>JICIPi\L DE JAOOTI 

AVI."iO ntt: I.ICilAC,'AO 
PIU::CAO r:;t .. F.TIH);\'1('0 J"" Ut.121l l ti 

O FUNDO M\i:-I IC'IrAL DG SAÚDE DE JAUOTI, """"" 
<.k'l Paran.i. tlHn.l pública h.:it:tç.'• ~) J\ .. JODALJD,\i)E· PREGAO ELE~ 
TRÓNICO N" 2li.110l f'i TWO. ~ ~~·uf!r Pw;o l'ilt u.:m. t)l.Ur.ITO: !-it:
k~.io Je Provost.t .:nlr~· o .. Jlh'I"XIllo.'ltll: ~o'It.:tu .. dr.u.los ~.-omo ME I El1P 
().;ltJ R..:~i~tru tlc PtÇT,:\1 ~.~~ r ... ,uil';lln.:r.I~1S Jc S:litJc Jc JL·,lfd\) (.'llffi ;I 
J=t• n" 2S-1500H7. EP n · 2~-t(>tlfiiU..: ,, f'ru~rólm .. <l-.: Ouahli~J\·:ill d ;a 
Al\'1\<.;:i..:t Prim.i:-í ... j Sai11k ... \PSL.'S. ABEI<TL.'RA Di., flt).l)(,.'.!U~n -;,_,;. 
(N.OO nu !<\te W\\w.bll..:\lmpm~.,u~.br "A~:I.'.:-SO lll~·tlii(Ít:.•Jo no lin~ • 
l il,;i\:L.;õ..::~·. lnfoJrm~çõcs C~)\llp\o.:mmi.H~S ]lO<.!.-r.io l<.:r oJbtul.t~ JUnlu <kl 
Sctnr de Lidt:~o;üo 1.b Prefeitura ~1ll1111.'ipJ\ ~I C" JJholl. n;t l'r. t ~a :\h.1as 
Gct.o.), l ?5. dJS l.J I:'(hOOinitth :1:. 1-úhOUmiuh. O ~.:~lii;d .;:,111\pkht ..:n
c(Jntnt-~ 1..' di:-;pcnivc l m> ~o::utk·r~:c,:v ch.:trlmico www~i"l,Uil pr.guv.br no 
link licit3ç6cs. 

C'U:ONII DL D~ SOUSt\ ;\.IQRl;II\.A ~ALES 
l'u;gU.:H,I 

PREFEITURA Mt.:~ICIPAL DE LEÓI'OLIS 

\\'ISOS IH·: LICrt ,\(,\0 
T0~1,\IJA UF I1H F.('OS 1"\",lllUI(i 

OOJETU: (\+nH.tl:l;:<i\' U..: ~llljlft.':S:I p.u.t C''l(~'l'u•,:;l~., ~k -ü'.:lra ~k 
r.,: l,1n n;~ "" prêtli,, 111\.111\: l]MI C'RI:J li~~C'IMvll·~l\TO E t-:N'll{ECA 
DOS E>-:VttOP(S: da .. mih)IIIH :1~ 0%.\flm !I•' diJ o~ d ... !UIIh\ d\: 
~UH', l)l\ [),.;p.n1 •. 1Ut.'lllll J~· Lt..:II.J.,:.íu .... ilu . .n!ll II.J Rua r ... ,!ru o.ln:.~u
'UL'"'- J.: s,~un. n" li-t. (\·nu ••• l...,,,,,ta,,;J>R. Alll:I<Tlrtt.·\ DOS l::I'-:
VEI.OPr:S: ;l.s 1)9\i3flm ~\·• ,·,,., 115 ti~! julhtl tk ~1116 I.OCAI. OE 
AB(Rl'L'RA: :'\a :;;ala d.: t..:Ut\11."-'l< tl11 U~·J~Irt.attl~·nh• J.: Ll(.llaç;iu. 
:.1\ll;u,b 11:1 Ru:J Pcdru lh•min~u~..s U.: Snu7,1, n° 374, LL'ÚJ'IIhs .. I'K 
INrORM,o\('ÕI':S C0\11' Li:\1 EI'\'!AIH:;s~ Pud..:rJo . ..,.;r ub:hb:- n:J Di
\ is:J.,, 11.:' Licll:lçiks <b f'ru l ~:wm i\htn i~· ip>•l, -~1\l;;u,l;l 11,1 nu.l f'cdro 
Do •uiti~UI.' ~ d1.· Souz:J, n°, 3 74, I...:Úp!Jiis ~ Plt l) E~h1:1l ~·~l.lhl d1:..
p Uili\'cl C ,.:umc nlc pçJL·rti :0:.;1 r.,;l1r>h.lll ;J p:11lll' tio J1u 3I•OS.:?Oiú ~· 

p:lrllr <l.u Ol)hOOm. na Un·i11..'"" dc ltc lloo,;i"l~S da Prcl..:ttut;~ Munic1pnl 
• Td: lf143) 3ü:!.7·1;\(ll liU nv l."llLlt.·r..'\"0 t.'"I..:IIÔillC~l W\\W.Ic.vpu· 
h~.prg1.1" br. 

TOM,\0 .\ ut-: l'tu:ços K". 3/2016 

OnJETO: I'Jvim~·nl;t~.i,, l.!tlm p..:JrJ b.!s.il!tC'J •rr~·~ulo.r c 
111.:w tio de pcdrJ t'IJ~;ilt!~·a nu ..'iilf.lJ.l 'if:iti.Jl que lt~J :l $C~ tio 
ntunic ipio :.u Povo:1Jo l'nm.t\'~'1.t. CREOê>..:Clr\MéNTO E ENTRE 
GA l)OS I!NV l·.LOPt:~: J;~, 0Xh30111 ~~s U%30m dtl dt;l OC1 de jull•u 
d~ ~!l 1 6. llO o~·j):li"IJJ11C·:\IIl d~: l.tC"lli!Ç'til\ .-.ittl<ldu n.t Rtt.l r·~,lm o.,. 
unn:_!tt.:s d..: S,mz;.., u· 374, (.\;ntw L.:úpu~is-·I'K :\UC:H.T\:RA DOS 
L:NVELOI'l!::i: ;!!' O%JOut .J,, di.t 06 LI~ jttUt\1 ~k 2()1(1. LOCr\L DE: 
AHEitTl)N.A: \;-a .sab \k h.:nnu.k~ d.-> D~·ttmt;nll~ulu 1lc Liut.~ç:h1. 
.. itu:Jd;J 11:.1 lü~'l 1'\·Jru Ottllllllt!•"'~ ,te SouzJ, n" . J7-1. l<"úl'nll~ · l'R. 
IN~UR:\t.-\('OES CO.\II'Lb\ll.:SI"\IU:S: l'ud.;L.hJ ~·r ubuJJ.> t:.J Oi· 
'i'>àO 1.l~ Licit:~ÇÜC:~> tio.~ l'r..:ktUir:t \hmicip;ll, :-.~tuJ<Ia '"' Ru.t fl\XIru 
Dom1n~u.:s de S,lUl:l, u•. Ji~. L.:ói~,,Ji;-; - l'lt. O Ell1t:.tl .:'t:lt.l ,lj:;. 
pouiwl ~.: somctlle puJcr.i hr r..: li rJJó .t Jl.1n11 do llht (J l -ou ~O I ú ;, 
p;~nir Ja.~ 09h00 m. 11:1 Dt't'i~flll Jc Li..:II;•Çill'l< th Pr~: l i.· II~ICI Mun icipal 
- T.:J: /(}4]) 3t'i!7*1 Jfl l ou nd -=mh:r.:co l.'h! tr\iii!Ctl www.k~·PI'· 
lioa.pr.gov.br. 

L..:''tl,,lt.,, :!t. tlc mJm Lk .:!1\lll 
Mt\J<.I,\ REC.ii~J\ UATIST.\ lJE SO\,'Z,\ 

h.: -nk'l'f..: Cun!IH.i.T• dto: lt••'·'\·;lu 

t-:• I OI. scgund•:rwa. 30 de maiu do 2016 

PREFEITURr\ :\1L~ICIPAL DE MAR:\IELEIRO 

ltESlllf..\110 l>E Jl• Lr..-\ ~IT:NlO 
TO,IAIM rn: PHt:('OS. N' 9120 1/'i 

Em f.:lllllJll'imcr.H,, aü ...:J~.ptj:.ltt 011 :1n . !00. fl.Jrj;tr-J tú I" tl~ 1 Lei 
~ .6<•61~3 t~m:J:s~o: públtco 1:1 r.:s~h-. do u., h\!il.t~:iu em ~visr .. k. l.'hJa 
d;)<;.Sli i.;::Jç.J•l da·Sc d:J: scgutnll.! lorma: 

. A cmpr~.!li;J PEOREII<A \1ARMEI.EIRO LTOt\ • FF'P, ·"'·"· 
Cfll;l nt1 CNI'JIMF sob \1 n" 76.112.M7:0001-S4. <:.:tnt v;~ltlf .:h•bJI Jv 
lo!~· d..: ~S 45.5.0:!3.24 {'IU-tlhK~.·n~o) 1.' c:mq\l.:n\.1 I! L'inc~J mi(oil~·n: •• c 
lh.'S fC.JIS C \'laiC C qUJIW ..:.::nt;tY\h). 

M.11 me h.: Ir•'· 2J tJr: tn<~io <h: 2fl lf1. 
1\fJ\I{J,\;..;E DALLASTK,'í GOOI\ItTI I 

l't\!::- i~kntc ú:1 \'nllll,,,:;,, d.1 !•~rm :m~m..: 1k 
Lt\'ÍI;Jc.:.ill 

PREFEITURA MLl'\ICIPAL DE MOREIRA SALES 

~~\' IS(J IH-: 1.1{ ITA('\{) 
I'HI:::G.\0 l'llE."ENCJ,\1.. ,'\ HI~IHt. 

Ub;..:1U: S..:l..:~Ju d..: Propo.,:,:t;,, \· i:-.unlu R~-,1~11\l d..: l'r.:~w, )1;;1(~ ~ UIUJ .I 
CUII1 r;t i ~.,;Üt\ (.k Cll ljli\.:S:a n<~rJ (•r..: .~I.T\ .il l f..~' St·n 11,'4lS ~· 11 11 l ;II.!'J\' j, , ""' 
palcu. [,x;;l~·;iu lk :-•111:. l·l~:..~t ;i u dlo' l.t....: , \.otC,Ii,;5,. <l..: '1'.:!;·11), :rJY,lÇÚ..:~ 
.k .ll. u.llt~ 1.' rc:tl vav.i,, Jc [ ' 10t t.,~,t nd.• \'tll o~ nl..:- l;(ln1 c:a rrn ti... :-.,1\11 11n 

Mlll1 tdpH1 (,k ~'lor\!ir.t .S.:~I..:~·l'K . 1.!'111 o l \O,:ndun~:lllll "·' t"L~I ... ' I\bdt.·~ ú .. 
lint dc """ ~· ~l..:: t1:~u~ C\'1:1\htlo 11n d.:..:\trr\!r lllt .mu ti..· 2H I h 
Rl!gtm\! d~; E .\I.'Ctl'.;J,): .\ic1m1 11r..:~•l pur lll.'m 

D:t\.c Atl~rlur,t 1 d..: 111'11 ,.\.' lhlf1 "" lllhOtitolll\ 
ln:t.rm;~..;(,..:s Ctm:pkm~ul.lrc' \! ~\quL":.,:;"i,. U...: I:J11.11 l'd'' .•llc 
"'- \\'\\' lli\lfl..'lf:ts,,!cs.pr.g'-'\",b; •'JI.I&ll,,{/1 \ .))o.IVI IO.:I,o,;\1UI.br. 

Ll'IZ \.\TU~ftt VOLP.\111 
l'h;Co.;j\P 

PREFEITURA :v1 UNICIPAL DE. NOVA CANTU 

A\" ISOS 01: L.ICI L\(' i. O 
PIU~C.:.\0 PRF.!-..f..'\(.'ft\L :'4' PU2tfl(,- l'r•J:\(. 

l'n1cc~,;~l L~o:u: h>t10 n' U~X'2U1h 
OUWTO: 1\qui.::i~,·:i~ ,k ~(, l<cslri.Klt•ro,:,;. .k L.:ttc. l•Jt:1~.u .. 

~1 ,\ I•A l'l+ \.IIOii.umo.: ppo..: .:.Liic,a\\Jo.: .. ~·m ~·d1t.d 
ABI:RTCR..V A pmt:1 J;, ... UIJ:UO lh,r.Js .tio O, ;, 14 Jc J .. ,ultu 

de 2.1J l (t, n:t ~;tl il de ro..:ut\:;>..:~ \lu l• .. çn ~ lt:uic l (lal. '-111 ~~wa (';mlu, 
P~u:u c:i 

1\ !':•~H • ."'''m itH~,:jt~~ t~·ttt ~lu hht...tl. ;m~·\IIS ~,; fnt,,nn;l~·;'\..:s 
pm.k:rdo s.:r );u! iL'llmJv.;;: na PRlTt:ll'URA MU:-.!tCII',\l OE NOVA 
Ci\~'TU ~ Jl:\RA':"\À, jnn\11 a D·."':s:i11 (l..: Lll.!i::!l~io, no !wrjriu (l~o{ 
9!011 ;h li:OO tk e d ,L,. !4 ·0(1 i .. 17:00 ils T!!h:l\-ln~.:IP.nc (~ .J) 
35:!7l36J • 3527·111\1 • ln.:it"~.:.a~ll 'no\Je.llltu. prgl..lv. br. 

f'kEG.\o V ~(IJ.!Hif,- V~lf'\C' 

Procc..~~o ll..:il:ltPri,, n" o:;:;!lf> l (o 
OIUI:'fO; t\qtu ~io;:i l l ~ I ~; I 1 ..:Ç.L~ o,;: s~n içu.~ ..:m lf;liQr h)HI 

7630. O,:llllf!II\ HI,.' l.~jX:~' i (h,::l\;'1.~~ ~·tn Ldll.t! 
ABFHTURA. i~ p'.1 rtu f.!,,, 15:f)rt Jl,lm ... ~~~~ Di.t !J ,[~· JUtthn 

J.c ~.0 I ó, llól ~all U.:. r.:tu Jj;,~ .... llll (l,,,.,l Mumc1;l:1L o..:uL 1\'t'"·l C.m!u. 
Jlm~lcl.i 

A ~~~~''a últll m•o,:i,,. ll.',•t t.1,1 LJu~. ;:.r~~.."\•1~ c i!llunn.l\0•1~·., 
po~..:t.ill "'cr ~uli~il.,~l·" 11.1 l'l~[ft.:Tl'Rr\ Ml:Nl<:ll"f\L DE NOVA 
CA1"l'U • 1):\R.\Nt\. ju:1111 .. Ul\1.._:,,, ,lc ltó!lt.l.;.j ,l, 11n h.lf.J,tu <; .. ., 
1J:UO .is ll:Q(t 11:. . ..-ti,,,.. 1-tuO ;1 .. 17\•0 Ih Tcl..-h •r.,.:i l-.'\ 1·:) 
.\527136.' • l527 -1 2;,.t I * l i ~·tt:...:.to'it'"'"·;t~.::.mt".IJ"·~""'·br 

10:\tAI>.\ UL I1IU~(O:o- N' !l:lUIC. .. {':'111\'{' 

l'r•x.:~·~>,~l Lt~'lt,1\Mhl n•· 021U1:1t Ih 
OHJIITO: I •:.X.c('ll~j1, J.;,: S..:tltl.,;t" J.: lhJJ ..:, u;u,:.tll do.· l· .. •Lt:ttl,t 

Rm;,l L' t';• ~t.tllrôl tt t..:nl u - Cw1~~1lhl ~L\I).-\ t'Er . .:nu!Mm..: ..,.~P~'L'l• 
licoav~.~ L".ll ...:Jii.tl , 

1\U.(:!.RfURt\. A PJI\11 '"'"' lll.lltl lt.•r;..h d<l U1..1 I~ J..: Ju11l,u 
U...: 1.UI(J nJ .SJia 1,).; reuni,;.. ... J,t I'JÇI• M •. n.L·ilt::tl cri l'uv~ l .1:1u 
11;>r:llli.Í 

A 11;1'\.1~ l.!'um i:~IC'Íht l t:uf \lu LJli.1L ;Ju.;'>;us (' mlunn. -.;•'~s·, 
poth:r:it, .;,..:r -'"'hn· . ..t~l·•'-' n:1 l11{J:I'EtTliRA ML>:!Lli'AL 0!! '0\'A 
('A:'\"! U • 1•,\RAf\:A, JWllll .1. l>i\'i ... :~u 1.!.: liçit.w.io. lltl lwr:"lnl• JJl< 
~:(JQ :·r~ l i :UCJ 11:-: • .: d.!:!o l~ OH ; 1 ~ 17:UU f l. ... T.::..:l'unc~h~· H·ll 
)527JJ6) • Jt.l/ -/ :!8,1 - l i -.:- itm:U,IÍ,Il\UI': IC;\IIItt , pf.~o l\'.br. 

11~ t\ II( ION r\:-..'TOf\.tO Mi-XOUN 
;11J. 11r.:k.1v Muni .. ·ti'Jl 

TO.\(t\DA Il( PU.E(, O;-. V .\'~t,J(, • P'\.l~c· 

Pn-1\.! ... ~S.O Lt.:u.:.túrt.l n' O~ll·lUlb 
OBJI~TO: E,..:.;uc.itl tl~· " ... -: \ ,,u, d.: R.:iorul,at'r..:lllvtkl•..,.iu c 

JllliJha,:it) • C~o:n l fll li..: Sau,k t-:ln·a t'amu . C'"ousl:m••, c•ml"um...: 
C:!op~· I.!' Í iil..'ül,';j~· .. t.'HI L'Jtt:t! 

AIH~RTUR:\. ,•\ tW ii t t~:~~ .ll·>it !f11rJs G<t Dt;.~ l -I (h: Juuhfl 
(\!/ l .Ul€1, 11.1 ,.._tiL\ de 1\.:UI\ :\i~:' <l11 l'lVO Ml.tll<.ip.i l. ~::1 1 \lu, ,. (':ltUU , 
l ' tlt ~ltl .i 

t\ 1':•~1.1 .:o tu int..:irv kltt Uu E.,!lt~l. 1\K'XU) c mh>nt.;l.;..-. ... ~ 
['llltlcr~~~ s..:r snli..:it:.~:l..1" TL:l l'RITf:!TUR/\ .\iUNl\H'.'\l U! NOVA 
t'ANTl.' • PARI\ N/\. HlliM .1 D 1' h:m d..: L ldl •• .,.·.iv, no hM) j,, d,1., 
1l:OH .'as 11 (l(t Ih ..... d.c.~ I~ O() J'> t70U lb 1'-"k•'"·~··t ~ ' \-1-1 1 
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AVISO DE LICITAÇÃO/TOMA0/1 DE PREÇOS 09/2016 

O Mun1cipio de Ma•.clãnd1a, l·slado do P2r;na. torna pt.bllco que cstan 
reali1ando ceriJme IICitatono N° 99/2016 m modJI dJd~ TOM/,C/, D! 

PREÇOS N2 09/201& - l1po Menor Preço Global, qt.e lcm por oLjc•Jo ,, 
CONTRATAÇÃO DE EMPHESA PilHA EXECUÇÃO GLOBAL DC 9.300,00rn' ü[ 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 0[ ESTRADA RURAL COM PWRA5 
IRREGULARES, NUMA EXTENSÃO DE l.SSOMETR05, JUNTO A COMUNID/\0 ( 

DE MARQUEZIT/1. CONrOHME ESPECIFICAÇÃO NAS rOHMAS DOS PllCJUO!, 

PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCH. fiVO. 
CONVÊNIO r-;2 050/2016 SEAB. O edital para conhecimento geral se encontrJ 

disponivel no Portal da 1 ransparência no si te do Governo de Matclzndia, 

ww•u.r.·:te1:-. ,;,: ~· E tambcTI Jlravés do ~ rna·l· 

licitacocs@mJtclandta.pr.gov.br. Os envelopes contendo JS propostas lécnicas 

c de preços ser5o recebidos ~té o di~ 14 de Junho de 2016, devendo ser 
prolocolados ate às 14:00 horas . A aberturil c tulgan>enlo serão no mcsrt•O <lia 
às 14:30 horas, na sala de reuniões do Departamento de Liçitações c Con:r ;nos. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelos lclefoncs lllS) 3262 8382 W>l 
3262 &376. Malel5ndia, 25 de Maro de 2016. 
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PROCESSO LICITA TÓRIO no 028/2016 \ .. 
"'<: 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE; NOVA CANTfl : ~ 
ESTADO DO PARANA ~ -1:-'A 

CNPJ 77.845.39410001-03 /::_Fl .'" ~~ _ 

-.._.:;f -----
?v, <"/l· 
~/ 

OBJETO: Aguisição de 36 Resfriadorcs de Leite - CONVENIO - Contrato de 
Re1;2asse n° 570516/2015 -Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento I Caixa 
-Processo n° 26 13.1076652-86/?015 . 
VALOR ESTIMADO - R$-756.439.88 (Duzentos e Cinguenta e Seis Mil. 
Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos}: 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

~~J X-00éJ CJ6 7-_( . .J ú f tx- - l1Lt9oS~ k' 
Fonte: ~ --

. • 1 
V1s~:~ DATA: 23 I 05/2016 

~ 

PARA: 

DI ISÃO DE TESOURARIA - I>ROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NÂO AUTORIZADO 

Visto : 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Convite 

Visto: DATA:L L Ç\ frt 

~JJv~ 
Rua Prof. João Farias da Costa, sltl 0

- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 



20)05l?f"l16 iG Mail :: Oficio Eletrônico Caixa n° 02497/2016-E - Contrato 1026652-86- Conclusão de /\nalise "" ~ ~ u NJc·l 
'?- '.<:> <:- f 

~ ~ - ~ 
~ lw 'l-~··" .. · 

·- ..L. ~~r f\ /·--
Assunto O fício E letrônico Caixa no 02497/20 16-E -Contrato 1026652-86- Conclusão ~t'-Y1áli~·. .,j) 
De gigovmr@caixa.gov.br <gigovmr@caixa.gov.br> ~V 

Para <pmncantu@ig.com.br>, <everaldofreirc 13@gmail.com> 

Data 19/05/2016 16:04 

• Declaração de Atendimento à Legislação Equipamentos.doc (27 KB) 
• DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPRESA VENCEDORA DA LTCITAÇÃO.doc (4 1 KB) 
• MO 28019 Ofício de Encaminhamento Equipamentos.doc (92 KB) 

Caixa Econômica Federal- GIGOV/MR 

R. Santos Dumont, 2881 - Centro 

87.013-050 - Maringá I PR 

Ofício Eletrônico Caixa 11° 02497/2016-E- GIGOV/MR 

Maringá, 19 de maio de 2016 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R. Prof. João Farias Costa, SIN 

87 .330-000 - Nova Cantu - PR 

Assunto : Conclusão de análise da proposta 

Descrição do Objeto Aquisicao de resfriadorcs de leite. 

Número do processo 1026652-86/2015 - Convênio 820516 

Excelentíssimo Senhor, 

1. Comunicamos que se encontra concluída a análise técnica de engenharia do referido 
processo, tendo sido aprovado o que segue: 

https:f/webmail .ig.com .br/? _task= mail&_action=prin\& _uid=33'160& _ mbox= INBOX 114 



20/05/?016 

Item 

iG Mall ·. Ofício Eletrôn1co Caixa n" 02tl9712016-E - Contrato 1026652-8&- Conclusão de /\nâlisc • ~U 
ç..í>- . !vJ,~ 

Discriminação dos Itens (QCI) QJ antidade Total (~~" - :_ 

f.l.J ,, ~ 
u. ,"lo 

Ul ~ ~"" Rcsfriador de Leite 5001- 4 o rdcmhas 36,00 "'"""''"'-\... 256.43~.Vot>~ .,., ... 

'>- ~~r~ . 
~o/ 

256.439,88 
Totalização 

Percentual 100.00% 

1.1 Este comunicado não implicn crn J\utori%ação de Início do Objeto ou recebimento de 
equipamentos, a qual será remetida oportunamente pela CJ\IXJ\, em oficio espccif!co. aoós a anális-2 
do processo licitatório . 

... . 2 Ressaltamos que os quantitat ivos, itens c especificações da planilha a serem lcvaàos à 
licitação devem ser os mesmos da planilha analisada c aprovada pela CJ\IX/'., sob pena de não 
aceitação do processo licitatório. 

2 . O Municipio deverá apresentar, por meio de ofício (modelo anexo - MO 28019). a 
documentação a seguir relacionada, registrando e anexando-a também no SICONV nas abas 
PROCESSO DE EXECUÇÃO e CONTRJ\TOS/SUBCONVÊN10, conforme Ot"icntações do item 3 
deste oficio: 

2.1 Proposta(s) da(s) empresa(s) vcncedor<1(s) da licitação ; 

2.2 Despacho de adjudicação da licitação; 

2.3 Ato de homologação da licitação; 

2.4 Nos casos de di spensa ou inexigibilidade de lic itação, justiflçntJvr. com o devido 
embasamento legal; 

2.4 Contrato entre o Convcncntc/Municipio e a(s) cmprcsa(s) venccdora(s) do processo 
licitatório, contendo o objeto do contrnto/tcrmo de compromisso firmado com a C' 1\IXJ\: 

https:/lwcbmail.ig.com.brl?_task=mail&_action=print&_uid=33'160&_mbox:.:INBOX 



2QI05I?I16 iG f'vlail ::O Cicio Eletrônico Caixa no 02119712016-E- Contrato 1026652-86- Conclusão de !\nar· s~. / ,... p. f\tl ~ .1\t:~..< 

2.5 O rigina l da dcclat~açflo firmada pelo Convcnentc/Prcicito atcstan(io que a ]!~· ~);ão ou 0 °~ 
pro~esso de dtspensa, quando for o caso, atendeu às formalidades c aos requisitos :Wrostos a ~,Y 1 

leg1slaç~o vig~~1tc , i~1clusive quanto ~- ~orma de publicação, .acci1an~o pareceres emanad ~\?_r~~~, ~~-
de controladO! ta Ge1al do ente ou de I nbuna[ de Contas de vmcu!açao (modelo <mexo): ç... ~~fiJ>~ .f 

\:: -·,, ~v 
~vovaCa~ 

2.6 Original da declaração do Prclcito/Convcnente ou da empresa vencedora do nro~csso 
licitatório sobre a composição do quadro socict~1rio da en1presa (modelo anexo), settLo G~ intdra 
responsabilidade do C onvcncntc/Município a fiscalização dessa vedação; 

2.7 Salientamos que a dispensa da apresentação dos atos de public<lçào ã CAIXA não 
exime essa Prefeitura de efetivar as publ icações, conforme a lcgisl<~çiío vigente. 

3. É condição para a aprovação do resultado do Processo Licitatório pela CAIXA o 
registro da mesma no SrCONV, o qual deverá ser feito da seguink fonna: 

3.1 
realizada(s), 
licitaçã o; 

Na aba PROCESSO DE EXECUÇÃO : registrar os dados da(s) licit<lçüo(õcs) 
incluindo todos os fornecedores part icipantes conforme a ala ele j algamcn.o da 

3 .1.1 lnlormamos que o carnpo valor (b licitaç2:o '~ o valor múximo _-;rcv 1st o no edital c não o 
valor do lance vencedor (este tem campo próprio}; 

..) .1.2 Nessa aba, deverão ser ANEXADOS os arquivos eletrônicos em pd!' ou jgp dos 
seguintes documentos da licitação: 

• Ato de Adjudicação; 
• Ato de homologação; 
• Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com o devido embasamc.1to 

leoa!· 
b ' 

• Proposta da empresa vencedora ; 
• Dcclm-aç5o firmada pelo Convcncntc/Prc!cito atestando que a licitação OLI o processo lÍC 

dispensn, quando for o caso, atendeu às formalidades c aos requisitos <t:spostOs n<:: .cgislação 
vigente, inclusive quanto à forma de publicação, aceitando parecerem emanados por órg3o de 
contTol<H.loria Geral do ente ou de Tri bun<1.l de Contas de vinculação; 

• Declaração emitida pelo Convcncntc/PrcJCito ou pela empresa vcnccdom da lici1açào nttstando 
que esta não possui em seu quadro socictúrio servidor público du ativ<r , (lU empregado d~ 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira ~-csponsabilicbdc do 
Convcncnte/Município a fiscalização dessa vedação. 

hltps:/lwabmail.ig.com .brf? _lask= m ai I& _action=print& _uid=33tl60& _ m box= IN BOX 



201051?016 

3.2 Na aba CONTRJ\TOS/SUBCONVf~NIO: rcgi~>lrar os J~I(Jüs <to(s) · ~f?nf~(\'y\';0 administraiivo(s) firmado(s) com a empresa vencedora da licitação c do(s) sct.(s .:?t::!ilivo(.s) % 
iG Mail ::Ofício Elc(rônrco Caixa n" 02~9Hi01ü-E- Contraio 1020352-86- Conclusiio c.loi\nàlrsc 

(prorrogação de vigência, alteração de va lor, etc), se houver. t't:. ~ . .) '~· ···-
LU \(!tl~ 

ty'~·t. J.~~~ ---··Q~· 
_ • ...;., v· 

• 1\ - ... ~ 3.2.1 Nessa aba devcruo ser ANEXADO~.; os arquivos do(s) contrato(s) c scu(s) aclr 0 ' : 
assrm que ocorrerem. 

4 . 
3344-4660). 

Colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário. po: mc:-in do telefone (44-

Respeitosamente, 

Fclipr~ Rene Cardoso 

Engenheiro Civil 

Aurora /\parecida Reis Araújo 

Gcrcn(c de Filial 

Gerência de Filial ele Governo - Maring~t 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadc~ovcmotw..:a ixn.go '.br 

htlps://webmail .íg.corn.br/? _lask=mail &_action=pri nl& _uid= 33-160& __ rn box=-INBOX 



23105/2016 Ofício Eletrônico Caixa no 02497/2016-E- Contrato 1026652-8&-Conclusão de Analise- everaldofre1re13@gmaio.com - Gcrrnr ~ 
:; IP., " 

Oficio EletrôniCO Caixa n° 02497(20!6-E- G IGOV/MR "'> 
tv1aringá 19 a::; :~.a io de 20"6 

A Sua Exc~10ncia o Sel1hor 

AIRTON ANTON(O AGNOLii'\ 
PrefeitO Municipal de NOVA CANTU • PR 

R. Prof. João Farias Costa, S/N 

87.330-000- Nova Cantu- PR 

Assunto: Conclusão de análise da proposta 
Descrição do Objeto Aquisicao de rcsfriadorcs de leite. 
Número do processo 1026652-86/2015- Convênio 820516 

Excelentíssimo Senhor, 

I 

l. Comunicamos que se encontra concluída a análise técnica de engenharia do referido processo. tendo sido 
aprovado o que segue: 

Item I Discriminação dos Itens {QCI) I Quantidade I Total {R$) 

I Resfriador de Le1te 5001- 4 ordemhas 136,00 256.439.88 

Totalização 256.439,88 

Percentual 1100,00% 

1.1 Este comunicado não 1mplica em Autorização de Início do Objeto ou recebHncnro de cqmpamentos, a qual 
sera remetida op011tmamenre pela CAIXA, em ofício específico. após a analise do processo hc1tatorio. 

1.2 Ressaltamos que os quantitativos, itens e especificações da planilha a serem levados a lici tação devem ser os 
mesmos da planilha analisada e aprovada pela CAIXA, sob pena de não aceitação do processo 'icitatóno 

2. O Município deverá apresentar. por meio de ofício (modelo anexo- MO 28019), a documentação a seguir 
relacionada, registrando e anexando-a também no STCONV nas abas PROCESSO DE EXECUÇÃO e 
CONTRATOS/SUBCONVÊNIO, confonne orientações do item 3 deste oficio: 

2.1 Proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação; 

2.2 Despacho de adjudicação da licitação; 

2.3 Alo de homologação da licitação; 

2 . .1 Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação. justificativa com o devido embasamento legal: 

2.4 Contrato entre o Convenentc/Município e a(s) emprcsa(s) vencedora(s) do processo lici ratório, contendo o 
objeto do contraro/tcnno de compromisso finnado com a CAIX,\; 

2.5 Original da declaração fi1111ada pelo Convenen,e; Prefeito atestando que a licitação ou o proces~o de dispensa. 
quando for o caso. atendeu às fom1alidades e aos requisitos dispostos na leg1slaçào v1gente. mclus1ve quanto à fon'1a de 
publicação, aceitando pareceres emanados por órgão de comroladoria Geral do ente ou de Tribuna, de Comas de vinClllacão 
(modelo anexo). 

2.6 Original da declaração do Prefeito/Convenente ou da empresa vencedora do processo hcitatono sobre a 
compos1çao elo quadro soc1etano da empresa (modelo anexo), sendo de inteira responsabilidade do 
Convenente/Município a fiscalização dessa vedação; 

2. 7 Salientamos que a dispensa da apresentação dos atos de publicação à CAIXA não exime essa 
Prefeitura de efetivar as publicações, conforme a legislação vigente. 

3. É condição para a aprovação do resultado do Processo Licitatório pela CAIXA o registro da mesma no 
SlCONV, o qual deverá ser feito da segu inte fonna: 

httpsJ/mail .google.comlmail/u'OI#inbox/í54ca680b8c41326 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS I ORÇAMENTO PARA MAQUINAS E EQUIPAM 

Aqursrção ce EQUipamanros Agnco as 

PREFEITURA MUNICIPAL Df NQ\11'\ CANT J 
--------------------------------------------------

PROOESA- Processo N" 102665'2-8612015 !Pregão Presencra\ 

I Item Especifícacao 

.Aqursrção de 36 t·u-:ta e S"•SI resfr adores d-" \e ti> NC"C cor-1 caoa:: dade 1 

~~~:~~ ~:;.~~~:~~:a;;e ;x~e:~ ·~~~~~~~~o~ :,~h:C~4 r~~~~:~: ~:~:c: I 
rmerna cor. esoessc.Jra no Mtnrmo • .2 mm rnox 41SI oc;r.c el(terna com 

esoessva no r"rn mo O 6 mm nox AIS I '30-\ tundo -='<P<>"~Sào mrnr"lD '!e 
2 00 r1r1 nox AIS, 304 T<lmpa cem no rn rrmo 1 2 mn' rno ~ AIS\ 204 

chass galvar rzado rno>· rsolarnen!o 1ermrco o::m polrLrretano de a lta 
jcensrdade revesumento P.xterno e,-n aço •nox srstema agrtaaor acrcrado 

lr.or mow redutor e :of'll sensor ::le oaraoa ouanco a tamoa 'Strver aoert"l 
controlador e·etrón ::c oarc; :::o~rror<> de em;:>eratun d git<:H r~;gua 

mrlimet'~ca eM .n:;x para rdrcar c voiL. n-e de ler• e 'lliJlrlacâo Je :obre 
pa nel eretnco f,ltro secador <enerÇJr~ 22~ 'v 'llvno'ás C8 r-"fr,geracão co 1 

placa d~ exoarsão "nrdade: Dnde:rs8dora co'll :cmpresscr lE:'Met cc 

,.ss n=ltl ·.1 d:· r~"prese'ltante da equrç:.l'! le-::n,ca 

\lorre EVERALDO t=REIRE DA COSTA 

Assessor de PlaneJamenlc 

COR!=CO~. 10GG543 

Otd Custo Un.tanc 
1
Tilta 

- 123.33 

• r I~ I l , 

256 439 88 



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO W do contrato 11026652·86 I 
INOVA CANTU I PR I Empreendimento iAquis ição de Resfríadores de Leite I 

Descrição Total 
INC. 
% 

Aquisição de resfriadores de leite, inóx, capac 500 I. 256 439,88 100,00 

TOTAIS 243.750,00 12.689,88 256.439,881 100.00 

18-abr-16 
Responsável pelo Agente Promotor I Proponente Data 

V.110324 



jNOVACANTU/~ -~ 

Oescnção 

AqliiSição de resfnadores de le1ie, móx capàc- 500 1 

TOTAIS 

RP.sronsáve.l pe lo Agente Promotor 1 Proponente 

v 110324 

N' do contrato j1026652·86 _j 

EnnpreendimentoiAquisiçao de Resfn(ldores de l.!ite j 

Repasse 
artida 

Física 
243 750.00 

243 750,00 

18abr-16 
Da toa 

INC 
% 

100,00 

256439,88 1 100.00 
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ORÇAMENTO 

Agente Promotor I Proponent~ INOVA CANTU I PR 

Empreendimento 

N" do contrato 

jAqursiçao de Resfriadores de Leite 

11026652-86 I Programa IPRODESA 

N" do Item I Descrição 

Aquisiçi:lO de tanques resfnadores de leile, capac 500 I 

Responsável tecnico 
pelos iten:; EVERALDO FREIRE; OA COSTA 

Obs 

:::U Contr<w<>rtrdJ c~clusrv<Jmente fin<~rrcetra 

=::D ['(cfUSiVdll~Cntt~ lt:passetSI.IOSldiO 

Responsá:vellécnico 
pelos itens. 

I CF. I Contrapartida C)(CJusrvamente tístca 

r=:o f'xclus•vamen~P. otlra' faniPS 

J 
Valores (RS) F t 

Unihirio I Total I 011 
el Referência de custo 

7 123,33 ?.56 439.88 

[- TOTAL I 256.4§) 

18-abr 16 
Data 

BOI 
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CRONOGRAMA F·ÍSICO FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO N do contratol1026652·8fi __j 
._1 

,~. 

'- ~n~ Acurn 
1 -

TOT . (% ) - T I T --r --- r - r I r- r _L l T 
Recurso 
C F111 
c r 1s 

0 11tras r 
TOT. (RS) J 256 .439,881 I I I I I I I 

.. I ~ ~ 
_,I 18·abr-1G 

Rt:<\JXlO~avel :ecnícó Responsilvel tecn,cc Dar~ 

pe,os 1:ens CVCRALDO r RliRF llA COST A pelos 1tens V.13101S 



RESUMO DO ORÇAMENTO 

INOVA CANTU I PR 

Descrição 

Aqui~rç:io de l ariqliÓS -rcsfriadores de leílc-capac 500 I 

TO TAIS 

Responsavel pelo Agente Promotor f Proponente \ 

v 131015 

w -do contrato I1026S52.86 I 
Empreendimento I Aquisição de Resfriadores de Leite I 

Repasse 

243150,00 

12 689,88 

D~tB 

18-abr-16 

INC. 
% 

100.00 

250 439,88 1 100.00 



ITEM 
1 
2 
3 
4 

5 
G 
i 
8 
9 
10 
1 1 

12 
13 
14 

15 
16 
1 7 

18 

19 

20 
? I 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

TOTAl 

DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA OU AQUISIÇAO DE BENS I SERVIÇOS 

Agente Promotor: 
Programa : 

N" do Contrato : 
~ 

PRE=FEITURA MUNICIPAL DE: NOVA CANTU 
PRODE:SA 

1026652 86/2015 

REGIME DE EX~CUÇÃO ~-
EXEC. EMPREITADA 

INTERVENÇÕES (METAS I SERVIÇOS) VALOR DIRETA PREÇO PREÇO 

DESCRIÇÀO (RS) UNITÁRIO GLOBAL 

Resfnactoros de le•te c<'!p 500 I . . -R$256 439.118 ( ) ( \ ) ( ) 

( ) f ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( f 
- ( ) ( ) ( ) 

: 
( ) ( ) ( ) 

( ) { ) ( ) 
., ; ., 

~. 
( ) ( ) ( ) .. 
( ) ( ) ( ) 

., 
( J ( ) ( ) I 

-
( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

' ( ) 
' 

( ) ( ) 

::'JF •• '· ( ) ( ) ( ) 

- - - - . 
) ) ( ) - -- ( ( 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
~ j' ( ) ( ) ( 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

RSf56 439.881.--
-~ ---. 

' 

.\~~,~~~dttM 
__ nOI::FFfl 0 

1-

Total dos recursos da união : RS 243 750,00 
Total da contra partida . R$ 12 689,88 

Total de recursos de outras fontes . R!i> 256 439,88 

MODALIDADE DE LI ClT AÇÃO 
~ 

DISPENSA CARTA TOMADA CONCOR REG. DE 

LICIT-:- CONV. PREÇOS PUB LICA P REGAO PREÇOS 

( ) ( ) ( ) ( ) ( \ ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) f ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

f ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) f ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) I ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) { ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

{ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) c ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 

( ) ( } ( } ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO 
NOVA CANTU, 25 DE ABRIL DE 2016 
LOCAL E DATA 

REG EXEC XLS MO'f 2011 t :1 
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.,.._ ~ GONZAITI AGROPECUÁRIA E REPRESENliAÇÃO COMERCIAl L l~~ ~ ~' ... ).:." 

Av. Cantu 660 - Prolongamento - Nova Cantu - Pr., CEP 87.330-000 q~ ~- .·-. . . 
Fones: (44-:!527 1042, - (9155 3390 - vivo) {9152 3390- tim) , C'antu - t>~ 
e-mail: gonzattiagropecuaria@ hotrnail.com 

Ao Departamento de Compras e Licitações 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 

Segue abaixo especificação e orçamento dos resfriadores de leite: 

Especificação 

Resfriador de leite, capacidade de 500 litros, 
inox; modelo a granel; motor de 04 ordenhas; 
régua milimétrica para indicar o volume de leite 
no tanque; chassi em aço carbono com 
acabamento galvanizado; painel elétrico; caixa 
termoplástica; controlador eletrônico para 
controle de temperatura; filtro secador; 
formato cilíndrico vertical; parte interna e 
externa em aço inox AISI 304; isolamento 
térmico em poliuretano; sistema agitador 

acionado por motoredutor; registro de saída 
tipo borboleta em aço inox com rosca SMS; 
refrigeração com placa de expansão; unidade 
condensadora com compressor hermético, 
tubulação de cobre. 

TOTAL 

Gonzatti Agropecuaria 

Quant. 

36 

Valor 
unitário 

Valor Total 

R$ 

6.980,00 251.280,00 

Nova Cantu, 25 de abril de 2016. 
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ÇOTAÇ...\0 DE PRFÇOS PARA: 

Pl·cfcituntl\lunicipnl de Xont Cnntu -PR 

li..Jii~lSociai'Zia\\-\i:-51 lR H! '\RKII 
Proponl'n 1<:: 

1\.·lcfonc: 

1·.-mail: 

- __ ____, 

-
Item QUANT 

- -- --- ------ --=-=-=-==--
PREÇO UNIJ A RIO (err PREÇO TOTAl 

OBJETO 
RSI 

-- -- --- ---· 
C1 36 1: ·1que de resfnamento de le1te com R$ 7.190.00 RS 258.840,00 

caç 1cida:!e de 500 litros - 04 ordenhas 

Valor total global RS 258 R40,00 

- ------ ---
• 04 ordenhas· Regua milin n rica em tnox para - Modelo cliindnro vertic;~l· 

I ind ca r o -mlume de lette e stente no tanque. - Parte interna em aço mox Al$1 304 
-Chassi em aço carbo'lo cc ·n acabamento · Isolamento tér"1ico em po iuretano de alta 
jSalvanizado: densidade; 

Unidade rondensadora cc •r1 comoressor I - ~evestimento externo err aço tnox 

l1crmrttco · - S•stema ag•t'ildnr actonado por notorecluto• e 
- TltOulaç~o de cobre cem sensor de P<Jraoa o Jando a tampi! esttver 
-Fluido refrigerantE! R22. aberta; 
- Painel eletrico quE> oossib 1te melhor · Qeg.5trO de sa dn o;:·· 
v•~ual:za ç ão elo controlado' e composto de · Contro ador cletrórtco oara controle de 
contador. ca txa •ermoplast .a e protetor A/C temperatura; 
1descar{;1 elétncn). -Energia de 220 V monofas1ca . 
. ~i t ro secadcr; - Garantta de no mtnrmo 06(scts) meses 

ll:tt:t: 
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ORÇAMENTO RESFRIADORES DE LEITE 

À Prefeitura Municipal 
CNPJ: 77.845.394/0001-03 
Nova Cantu-PR 

I 
I 
I 
I 

Jlu.io Social da EUSETE BOTI'ON HENRJCH· CNPJ 02.546.92~/0001·13 
Proponente: 
Endereço: RUA SANTA ROSA 247- BAIRRO: IRAPUA- M JRAGUAIRS 

Telefone: (55) 3554-1445/1008/1304 

E-mail: 

Item 

01 

rcsfriadoresligia@terra.com.br 
QUANT 

OBJETO PRTÇO UNITARIO (em PREÇO TOTAL 
R$) 

36 RESFRIADOR DE LEITE 500 LITROS. 04 I R$ 7.200,00 RS 259.200,00 
ORDENHAS- MODELO A GRANEL 

\ 
MARCA LIGIA 

COD. NCM 84186220 
\ 

ESPECIFICACAÇOES MINIMAS: - Filtro seqador; 
- Motor 04 ordenhas- - Modelo jilindrico vertical; 
-Régua milimétrica em inox para - Parte int ma e externa em aco inox 
indicar o volume de leite existente no AISl304; 
tanque; - Isolamen o térmico em poliuretano de 
• Chassi em aço carbono com alta densid a de; 
acabamento galvanizado~ -Sistema a gitador acionado por 
·Painel elétrico que possibilite melhor motoredut< r 
visualização do controlador e composto -Registro ~e saída tipo borboleta em 
de contador, caixa tern1oplástica e aço inox cqrn rosca SMS; 
protetor NC (descarga elétrica); - ~efrigera rão com placa de expansão. 
- Controlador eletrônico para controle de -Opcional ~rifásico ou Monofásico 
temperatura; -Unidade c ondensadora com 
·Atende à normativa 53 do Ministério compressor hermético; 
da Agricultura. • Tubulaçã< de cobre; 

-Fluido ref ~gerante R22; 

VALIDA POR 60 DIAS 
25 de Abril de 2016. 

~, \ 
I 

I 

\ 

\ 
I 

\ 



CAl 4 Contrato de Repasse 
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CONTRATO DE REPA::.SE N° 820516/2015/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO ~lOCa~ 
PROCESSO N° 2613.1026652-86/2015 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, 
REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MAPA APOIO 
DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SOMENTE 
AQUISIÇÃO. 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de 
Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte 
regulamentação, Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto n" 6.170, de 25 de julho de 2007, e 
su~s alterações, Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011 , Lei de Diretrizes Orçamentárias 
vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o 
Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, 
desde já, na forma ajustada a seguir: 

SIGNATÁRIOS 
I - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Concedente MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E 
ABASTECIMENTO, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública. 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída 
pelo Decreto n° 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28 de março de 
2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04. 
na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por PAULO PEREIRA 
MARINHO, RG n° 3.118.493-2 SSP/PR, CPF n° 428.133.959-00, residente e domiciliado à Rua Neo Alves Martins, 2999-
Centro - Maringá/PR, conforme procuração lavrada em notas do 2° Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, no livro 3081-P 
, fls 153/154, em 11/06/2014, e substabelecimento lavrado em notas do 1° Ofício de Notas de MaringáfPR, no livro 0051-S, 
em 02/10!2014, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 

11 - CONTRATADO - MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato 
representado pelo respectivo Prefeito, Sr AIRTON ANTONIO AGNOLIN , portador do RG n° 4.414.003-9 SSP/PR e CPF n<> 
676.205.1 59-68, residente e domiciliado à R. PROF. JOAO FARIAS COSTA -SfN -, NOVA CANTU-PR, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADO. 

Oj:IJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
Aquisição de resfriadores de leite. 

MUNICIPIO BENEFICIÁRIO 
NOVA CANTU - PR. 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
Documentação: Técnica de Engenharia. 
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses. 
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês. 

CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR 
( X ) Não ( ) SIM 
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima do Anexo ao Contrato de Repasse -
Condições Gerais. 

Recursos do Repasse da União R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais). 
R13cursos da Contrapartida apertada pelo CONTRATADO R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais). 
Recursos do Investimento (Repasse+ Contrapartida} R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
Nota de Empenho n" 2015NE800305, emitida em 04/11/2015, no valor de R$ 243.750,00 {duzentos e quarenta e três mil 
setecentos e cinquenta reais), Unidade Gestora 135098, Gestão 00001. 
Programa de Trabalho: 20608201420ZV 0041. 
Natureza da Despesa: 444042. 
Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 1265.006.00647101-7. 

P~OS 
Df!ta da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 29/12/2015. 
T ~rmino ,da Vigência Contratual: 30/10/2018. ,. 

• 
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Prestação de Contas: 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução dóoQbjeto, o que 
ocorrer primeiro. I,'.J.J 
Arquivamento: 10 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou da instaur~~o da~tla 
de contas especial, se for o caso. -4 f ~ 

FORO 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do PARANA. 

ENDEREÇOS 
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: R. PROF. JOAO FARIAS COSTA -S/N -, NOVA CANT U-PR. 
E11dereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: R. NEO ALVES MARTINS, 2999 SALA 151 - 15° ANDAR. 
MARINGA - PR. 

Assinatura CONTRATANTE 

Nome: PAULO PEREIRA MARINHO 

CPF: 428.133.959-00 

Testemunhas 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF: 



CAl A Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Gerais - Setor 
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CONTRATO DE REPASSE No 820516/2015/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO t CAIXA 
PROCESSO N° 2613.1026652-86/2015 

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse. pactuam as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA 

1 - São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição: 

a) o Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Gerais; 

' 
b) o Anexo ao Contrato de Repasse- Condições Complementares, específicas de cada Concedente, se for o caso; 

c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV). 

1.11 - A eficácia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está condicionada à apresentação pelo 
CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise favorável pela CONTRATANTE. 

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período. nos 
termos d~ ato regulamentar do Concedente. 

1.1'.2 - O CONTRATADO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências 
no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente 
Contrato de Repasse, independente de notificação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2- Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes: 

2.1"- DA CONTRATANTE 

·I analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas; 
I n: celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no 

Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso; 
111. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os 

cqrrespondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos 
da CONTRATANTE; 

IV. transferir ao . CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, 
observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento; 

V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação; 
:VI. analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao 

Concedente; 
.VIl. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, 

informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial; 
VIII. receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificá-lo quando da 

não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o 
caso, a correspondente Tomada de Contas Especial. 

2.2- DO CONTRATADO 

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários 
para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar 
no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que. anualmente constarão do 
seu Orçamento; 

11 . observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas 
pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 

i 111. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código 
Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida apertada ao 
Contrato de Repasse: 

IV. adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no 
Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida; _,..-~ 



(l..p... M U A te 
V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes est ~cidas ~ 

pel~ C?ncedente, ~adendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade e ~mica e '\' •• 
soc1al, mformando a CONTRATANTE sempre que houver alterações; o 

VI. el~bo~ar ?s projetos té?~ic?s relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídi ~Mcnica 
e mstituc1onal necessana a celebração _do ~ontrato d~ ~epass_e, de a~ordo com os normativos do g ra~gp-- ·· 
be~ como ~~resentar ~oc~mento~ de t1tulandade dom mal da area de Intervenção, licenças e aprova - 48. ·;.: _ 
prOJetos ern~bdos pelo orgao amb1ental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o ca~-
nos termos da legislação aplicável; ' 

VIl. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental 
municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

VIII. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica {ART); 

IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços 
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, 
determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, 
quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle; 

X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
-XI. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, 

nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 
2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos 
legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e 
Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição; 

XII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso 11. da 
Lei 8.666/93 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União; 

XIII. observar o disposto no Decreto n°7.983, de 08 de Abril de 2013, nas licitações que realizar pela Lei 8.666/93, no 
caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração 
firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto; 

XIV. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua 
forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utilização; 

X:V. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou registro no SICONV que 
a substitua, atestando o atendimento das disposições legais apl icáveis ao procedimento licitatório; 

XVI. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando 
que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação; 

'X:I/11. prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela 
qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF; 

xy111. registrar no SlCONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do 
serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de 
homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores 
e da fiscalização de obras, e os boletins de medições ; 

XIX. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem 
como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades; 

XX. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, 
cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e 
registros contábeis; 

XXI. atestar, por. meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em 
contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 51 6, de 15 de março de 2010; 

XXII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o 
desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do 

, Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE; 
XXIII. apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem 

corno da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso 
estabelecido; 

~- responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas 
sya execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade; 

XX:V. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de 
Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; 

.>O>VI. notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município 
ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade 

, com a Lei n~ 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico; 
xXvll. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o 

ac:;ompanhamento e avaliação do processo; 
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divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o~ do ~ 
Programa,_~· origem do ~ecurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Conceden EtL:COmo (f:; .. ,-- .
entes partiCipantes, obngando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, form .e loca~" ,' ~· 
onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob ~i'ae f . .... ::<
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.9Q4. de _,.f·- 1 

30 de setembro de 1997; •' 1\t . c-,\,r.y 
comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal ~·a_;... 
publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 
30 de setembro de 1997; 
realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de 
Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema; 
prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo 
fixado no Contrato de Repasse; 
operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do 
Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade; 
responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por corsórcios 
públicos; 
aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta 
de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de 
desp:esas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na 
Cláusula Sétima deste Instrumento; 
dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área 
vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver; 
tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recu rsos de Repasse fixado no Contrato de 
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho. 

· 3 .1 - O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse , o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de 
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho à conta de 
reqursos alocados em seu orçamento. 

3.2- Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, figurarão no 
Or~amento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa. 

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. 

3.4 - To~a a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica vinculada ao Contrato de 
Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias. 

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INICIO DO OBJETO 

4- O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da 
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse. 

4.1 - A autoriZf\ção ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na 
conta vinculada, este se for o caso. 

4.~ - Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para 
lib~ração de. recursos até a emissão da autorização acima disposta. 

4.3- Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de que a autorização de 
. início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de 

outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da 
Lei n° 9.504/97. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS 
). 

5 ~A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas 
de I execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do 
Concede':lte e atendidas as exigências cadastrais vigentes. 

5, 1. - A a~torização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o_ cro~ograma 
de,desembolso, após a autorização para início do objeto. depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execuçao f1s1ca e a 
comprovação do aporte da contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior 
pelo CONTRATADO. 

5.1.1 - No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira 
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parc~la será a~t~cipada _na forma-do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da seg~a parcel~ ~ r 
segurntes, condiCIOnada a aprovaçao pela CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação d·~pi~Caf$~os 
recursos da última parcela liberada. ~ ~ · 

5.2 - No caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da União seja ~Qf~fa R; . 1 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberação dos recursos pelo Concedente na conta vinculada, Ôê~ ~ 
ac~rdo .com o cronograma de d~sembolso aprovado, em no máximo três parcelas correspondentes a 50% (cinquenta por cento), 
30 Yo (tnnta por cento) e 20% (v1nte por cento) do valor de repasse da União. 

5.2.1 - Nesse ·caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução de cada etapa do objetô 
do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do CONTRATADO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS 

6 - As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos 
dos contratantes. 

6.1 -A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação especifica do Concedente. 
com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilamento. 

6.? - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal. findo 
o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. 

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico
financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para 
aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de 
noyembro de 2011, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento . 

. 7.1: - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de 
recursos, se for o caso. 

7.Z- Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações: 
I 

I - a destinação do recurso; 

11- o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

' 
UI - o contrato a que se refere o pagamento realizado; 

IV- a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou 
documentos contábeis. 

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores 
de. serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em 
conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO, devendo ser reg istrado no SICONV o beneficiário final da despesa: 

a) por ato da autoridade máxima do Concedente; 

b) na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto; 

c) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de 
recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada. 

7.3.1- Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato de Repasse, pagamento a 
pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e 
ob$ervado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços. 

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior 
ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que 
comprovadamente realizadas na vigência do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente. 

' 
7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para 
sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de cu rto prazo ou operação de mercado 
aberto la~treada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês. 

7.5.1 -A' aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo 
será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da 
conta, ficando o CONTRATADO responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo 
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previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês. 'lJ.J '9 
i . . ~-

7.5.2 - O~ rendimento~ provenientes da a~licaçã~ dos recursos serão computados a crédito do Contrato iRêpéis~ê"""~ar~ 
consec~çao do seu Objeto, salvo na exceçao aba1xo disposta, devendo constar de demonstrativo específico qúe i nteát<n'á~a· · Q-
prestaçao de contas, vedada a sua utilização como contrapartida. /F -- < 

. . . _ ovaC~/ 
7.~.2 . 1 - Todos os rendimentos provenientes da aphcaçao dos recursos das contas correntes, no caso de obras e serv1c s ae 
engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), dev~m ser 
devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado. 

7.5.2.2- Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto 
contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida. 

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, 
inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da 
imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável. 

7 .6.1 - A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da 
'Contrapartida prevista, ·independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente 
sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado. 

7.7- Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a 
partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos : 

a) quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento; 

b) quand_o não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento; 

c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final; 

d) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento; 
, I 

e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no 
item 7.5.2; 

f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado. 
' 

7.?..1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta específica, sem terem sido 
desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do 
ite~ 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á 
IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação. 

7.r.2- Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos 
reÓursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação 
financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após esse 
período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de 
apl,icação. 

I 

7 .~.3- Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a devolução da 
totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicação financeira. nos termos do item 7.5, ocorrerá 
aplicando-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido aplicados durante 
todo o período em caderneta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. 
Após ess~ período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos 
de aplicação. 

7.7.4- Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE. 

7.7.5 - ~a hipótese prevista no item 7.7, alínea "d" , será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos 
recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com 
base na ~ariação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até 
o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de 
efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional. 

7.7:.5.1 ,. Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do 
CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da 
vigência contratual, acrescidos do resultado da aplicação financeira. Após esse período instaurar-se-á Tomada de Contas 
Especial. 

7.8- Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados 
ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do 
Gestor do Programa. 
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ClAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ,'fi 
. L;. ~ 

8 --: O~ bens remane~centes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO,~aMÓ{dâ~~ -
extlnçao, desde que vmculados à finalidade a que se destinam. ::/' • .--

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS • -1)~ - •. , S.<::.· 
va C<>':"'\. : ~ 

9- O Concedente é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE 0 
acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho. 

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas in foco com o propósito do acompanhamento e 
avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e 
regulamentares pertinentes ao assunto. 

9.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financetra 
das atividades referentes ao Contrato de Repasse , bem como, conservar. em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou 
transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO 

10,- Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo 
financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com 
subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa. 

1 0.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome 
do .CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em 
arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e 
externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse. 

1 0.1.1 - O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à 
CONTRATANTE sempre que houver sol icitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11 - A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE nas condições 
fix~das no Contrato de Repasse. 

11 h - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 
30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado 
financeiro, atualizados pela taxa SELIC. 

' 
11 .2 - Caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao 

. tér~ino do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar 
contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob 
aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. 

11 :\3 - Cabe. ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse 
firr~~ado pelo seu antecessor. 

11.3.1 - Na impossibilidade dessa prestação de contas, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento 
com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. 

' 
11 .~.2 - ,Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador 
solicitará a ·instauração de tomada de contas especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 

12~ O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE, quando solicitar: 

a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver; 

b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente; 

c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA 

13 i- Os ~erviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência 
' dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto n° 93.872, de 23 

de ,dezembro de 1986. 

13.·1 - ~ livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a 
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ott indiretamente com o 

(. I 
v 



14-: É obrigatória_ a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANT~4~te; 
pe~1odo de duraçao da ?~r~, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da auton~ 
CONTRATANTE para o IniCIO dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as 
limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a 
pa~icipação da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no§ 1° 
do art. 37 da Constituição Federal , sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações 
impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

15 - A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, constantes 
no Contrato de Repasse. possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da 
ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

16 - O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os 
contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios 
adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber. a Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro 
de 2011 e demais normas pertinentes à matéria. 

I 

16.;1 - C~mstitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, 
particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou 
a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado e ainda a verificação de qualquer circunstância que enseje 
a instauração de Tomada de Contas Especial. 

16:1.1- A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União 
Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17- A existência de restrição do CONTRATADO não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da 
decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse. a qual autorizou a celebração deste instrumento, 
condicionada à decisão final. 

17.1 - Ai'nda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a 
decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do 
presente ~ontrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação 
em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA ALTERAÇÃO 
I ' • 

18 !- A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e 
financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e 
será provocada 'pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE. 

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por 
responsabilidade do Concedente, será promovida "de oficio" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, 
fazendo d.isso imediato comunicado ao CONTRATADO. 

18.2 - Ai alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, fi cando a 
majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Concedente. 

18.3 - É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou 
para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e 
aprovado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES 

19 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados 
ern original ou em cópia autenticada. 

19 ~1 - AS comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se 
entregues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endereços descritos no Contrato de Repasse. 

11 ? 
CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO FORO { 11 



' 20 - Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes deste lnstrumentp~om renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

1 
,:, , .. 
u... ~L '• ..... .-... 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas test ~nhas ~,:<s>.. _.:,- / 
para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que ~o::í'1lês'mo <::.'i 
valor do original. ·olla C a•"': :,/ 

MARINGÁ I PR , 29 de dezembro de 2015 
Local/data 

Assinatura CONTRATANTE 

Nome: PAULO PEREIRA MARINHO 

CPF: 428.133 .959-00 

Testemunhas 
.! 

Nome: 

CPF: 

~dNRATAõ~ 
Nome: AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

CPF: 676.205.159-68 

Nome: 

CPF: 



CAl 
Ofício de Encaminhamento de Documentação R ela flài·ão·v·. "....i§ 

Processo Licitatório - Transferência Voluntária, Cog Rte,9_u" /)~',, ~ 
Renúncia de Receita "%~ ~,,, " 

Grau de si Cqntu \'i'· 
#PÚBLICO 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 29 de Junho de 2.016. 

A Caixa Econômica Federal 

Agência Maringá-Pr 

GIGOV/MR 

Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que originou o CTEF/PROCESSO n° 2613.1026652-
86/2015- Convênio 820516/2015-MAPA, do Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, o qual firmou o Contrato de 
Repasse n° 820516/2015 - Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento. 

Senhor Gerente, 

1. Informamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da{2} meta{2} (descrever as 
metas a serem executadas por meio do CTEF/Instrumento Hábil). 

2. Para atendimento dos dispositivos legais, no caso de licitação na modalidade Pregão para aquisição de itens 

1 - Ato de Homologação. , CU Sim 

quantificáveis, encaminhamos a seguinte documentação: 

2 - Ato de Adjudicação. / ~ Sim 

3 - Justificativa de Dispensa de Licitação, com embasamento legal. ~ Sim 

4 - Proposta da empresa vencedora. ""' CU Sim 

5 - Contrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro ~ Sim 
instrumento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

6 - Ordem de Serviço e/ou Fornecimento. 

6 - Declaração de Atendimento à Lei de Licitações. 

7 - Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo 

Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui 
em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

~Sim 

CU Sim 

~ Sim 

D Não D Não se aplica 

CJ Não CJ Não se aplica 

~ Não ~ Não se aplica 

D Não D Não se aplica 

CJ Não CJ Não se aplica 

~Não D Não se aplica 

CJ Não CJ Não se aplica 

D Não CJ Não se aplica 

4. Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o 
dispositivo normativo e legal. 

Atenciosamente 

ai 

CPF: 676.205.159-68 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Canto- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

DECLARACÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo licitatório/licitação n° 
028/2016, Edital de Pregão n° 019/2016, com editais publicados em 26 e 30/Maio/2016, 
cuja empresa vencedora foi VON STEIN- REFRIGERAÇÃO L TDA para aquisição de 
36 Resfriadores de Leite, no âmbito do Contrato de Repasse/Contrato de Transferência 
n° 820516/2015 - 2613.1026652-86/20 15/MAP A, firmado com o Município de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, e cujo contrato administrativo foi publicado em 
28/Ju.nho/2016, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em 
especial à Lei n° 10.520, de 17/07/2002 e sua regulamentação, inclusive quanto à forma 
de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 29 de Junho de 2.0 16. 

Prefeito Municipal- Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205.159-68 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

DECLARACÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas 

vigentes, em especial a IN STN n. 0 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações e Portaria 

Interministerial 507/2011 que a empresa a empresa VON STEIN - REFRIGERAÇÃO 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.442.327/0001 -30, vencedora do processo licitatório n° 

028/2016- Edital de Pregão no 019/2016, efetuado para Aquisição de 36 Resfriadores de 

Leite, pelo Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, no âmbito do Contrato de Repasse 

n° 820516/2015 - 2613.1026652-86//2015/MAPA, não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 29 de Junho de 2.0 16. 

e~ 
Prefeito Municipal - Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205.159-68 



-2013 

Eu fiaça [f aJtÚ! ~e,., ta ga, MJtia 

ORDEM DE ENTREGA/SERVIÇO 

REF. 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 028/2016 
EDITAL DE PREGÃO n° 019/2016 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 77.845.394/0001 -03, 
autoriza a empresa VON STEIN - REFRIGERAÇÃO L TDA, localizada no Município de 
Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n° 11.442.327/0001-30, de acordo com o Processo 
Licitatório n° 028/2016, Edital de Pregão n° O 19/2016, Autoriza a entrega dos ítens, objeto do 
Processo acima, obedecendo aos padrões técnicos e às exigências descritas no Edital e Proposta 
anexos do processo. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Junho de 2.016. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN ~U ~h~-··-~ 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
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 

':: # ... -·~ 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2016 

li 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 
019/2016 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: VON STEIN - REFRIGERAÇÃO LTDA 
CNPJ 11.442.327/0001-30 

OBJETO: Aquisição de 36 resfriadores de leite 
VALOR: 'l R$-153.936,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, 

I Novecentos e Trinta e Seis Reais). 
ASSINATURA: 22 DE Junho de 2 .016. 
VIGÊNCIA: 30 DE Dezembro de 2 .016. 

... r 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, n° 85- 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 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial no 019/2016 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, sjn°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileira, solteira, 
Carteira de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: VON STEIN - REFRIGERAÇÃO LTDA, com sede em Londrina, na 
Avenida Arthur Thomas, n° 559, Cep 86.065-000, no Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o 
n° 11.442.327/0001-30, neste ato representado por seu representante legal Sra. RENATA VON 
STEIN GONÇALVES, C.P.F. n° 029.930.709-32. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Lícitatório n° 028/2016 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 019/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a aquisição de "36 resfriadores de leite". 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c} Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas/ os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 



DO VAlOR 

MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - 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 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos 
itens, constante deste contrato é de R$-153.936,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e 
Trinta e Seis Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovação e 
fiscalização efetuada pela Caixa Econômica Federai/Gidur/MR, emissão de nota fiscal, e, 
liberação do recurso objeto de Convênio no 820516/MAPA, Contrato de Repasse no 1026652-
86/2015. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 30 de Dezembro de 2016, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENAliDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN · c.-.:~ )~ -u 

Estado do Paraná - --·~---- }:. 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ·%···-úif._._ ,..... 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 l~c n\..l... • • 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 an!u ·' 

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

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Junho de 2016. 

tr,- -. 
~ ~ ' - ~ 

VON STEIN - REFRIGERAÇAO L TOA 
Contratante / Contratado 

TESTEMUNHAS: 

/• 
\../ ~k{"=tN , r~· 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial no 019/2016 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU1 Estado do Paraná1 com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa1 s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal1 brasileira, solteira, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: VON STEIN - REFRIGERAÇÃO LTDA, com sede em Londrina, na 
Avenida Arthur Thomas, n° 559, Cep 86.065-000, no Estado do Paraná, inscrita no C.N .P.J. sob o 
n° 11.442.327/0001-30, neste ato representado por seu representante legal Sra. RENATA VON 
STEIN GONÇALVES, C.P.F. n° 029.930.709-32. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 028/2016 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 019/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a aquisição de "36 resfriadores de leite". 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas/ os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 rol . 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -4 -~· --~~-
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-136 °va Cao\\.\ • 

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

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos 
itens, constante deste contrato é de R$-153.936,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e 
Trinta e Seis Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovação e 
fiscalização efetuada pela Caixa Econômica Fede.rai/Gidur/MR, emissão de nota fiscal, e, 
tiberação do recurso objeto de Convênio n° 820516/MAPA, Contrato de Repasse no 1026652-
86/2015. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 30 de Dezembro de 2016, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula toa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 
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DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Junho de 2016. 

Contratante 

TESTEMUNHAS: 

) I ,-+-... 1 -. ~ 
vv~>-·~ • - 9.-

VON STEIN - REFRIG~RAÇÃO L 1l A 
Contratado 



~ "' "" ,)'' ,,-. 'Yfl• 
>' ••·• ·-· VA. 

rt,'~r;· . ''Y-:_ 

Prefeitura Municipal de Nova ~fmtw<r.s..~~ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone {044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-13 ~-- ----:i-· 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ov.:, C ... , .'< 

~ an•" 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 028/2016 

PREGÃO, na forma presencial D 0 019/2016 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 14 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a aquisição de Resfriadores de Leite, em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- REAFRIO / 
CNPJ n° 03.809.314/0001 -28 
GONZATTI AGROP. E REPRES. COMERCIAL EIRELI LTDA 
CNPJ n° 16.567.255/0001 -70 
ESTRELA D'OESTE RESFRIADORES EIRELI -"' 
CNPJ n° 02.209.084/0001-01 
WHINOX - WALMOR HENRICH 
CNPJ n° 09.488.932/0001-08 
VON STEIN - REFRIGERAÇÃO L TDA 
CNPJ n° 11.442.327/0001 -30 
RESFRIADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA - EPP 
CNPJ n° 07.347.114/0001 -51 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 06 empresas compareceram para 
participar do certame, e, apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, e encerrada a fase de negociação de preços, fo i declarada 

d d vence ora as propostas e: 

ITEM COLOCA EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNT. PREÇO TOTAL ÇÃO 

01 10 WHINOX - WALMOR HENRICH 
R$-5.500,00 R$-198.000,00 

CNPJ n° 09.488.932/0001 -0 
REFRIBRASIL INDUSTRIA E 

01 20 COMERCIO LTDA- REAFRIO R$-5.500,00 R$-198.000,00 
CNPJ n° 03.809.314/0001 -28 
ESFRIADORES DE LEITE GELA BRASIL 

01 30 LTDA-EPP R$-5.790,00 R$-208.440,00 
CNPJ no 07.347.l14/0001-51 

01 40 VON STEIN - REFRIGERAÇÃO LTDA 
R$-5.900,00 R$-212.400,00 

CNPJ n° 11.442.327/0001-30 
5° (Fora GONZATTI AGROP. E REPRES. 

01 dos COMERCIAL EIRELI LTDA R$-6.608,45 R$-237.904,20 
lances) CNPJ no 16.567.255/0001-70 
5° (Fora ESTRELA D'OESTE RESFRIADORES 

01 dos EIRELI R$-6.500,00 R$-234. 000,00 
Lances) CNPJ no 02.209.084/0001 -01 -, 

Foram Classificadas a participar dos lances verbais as empresas : \ 't I 

" 
~ 

[;;-.., ) w 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CNPJ N." 77.845.394/0001-113- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

/ 

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 n° 028/2016 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 019/2016, que tem como objeto a Aquisição de 
Resfriadores de Leite, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

VON STEIN - REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 11.442.327/0001-
30 no valor de R$-4.276,00/unit. Num Total de R$-153.936,00 (Cento e Cinquenta e 
Três Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Junho de 2.016. 

tiu 
AI1~oN ÁNTONI~ Á<iNdliN ;t 

Prefeito Municipal 

r I 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT 

Estado do Paraná 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

/FPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 017/2016. 
Processo Licitatório n°. 028/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 019/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 019/2016 Aquisição de 
resfriadores de leite. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 20 de junho de 2016. 

c Elis Mlfina da Silva 
Controladora Geral 

;-/ ) 
I 6 / (. 

Jbse .1\p.fi.ecidô Guimarães 

l 
Controlador Interno 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CA 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - 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 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
028/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 019/2016, efetuado 
para Aquisição de Resfriadores de Leite, cuja empresa vencedora foi : VON 
STEIN - REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.442.327/0001-
30, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em 
especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações , 
inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Junho de 2.016. 

( 
KURA 
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TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO L! ClT A TÓRIO No 028/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° O 19/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma públ ica a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe, conforme segue: 

ITEM COLOCAÇÃO EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNT. PREÇO TOTAL 

01 10 VON STElN- REFRIGERAÇÃO LTDA R$-4.276,00 R$-153.936,00 
CNPJ n° 11.442.327/0001-30 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016 

Comissão de Licitações: 

J 

P~l 

y 
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VON STEIN 
Av. Arthur Thomas, 559 - Londrina - Pr - Cep 86.065-000 

Fone(43) 3328-1080 Fax(43) 3328-2080 
e-mail : von stein@hotmail. com 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr 
Pregão presencial n°019/2016 
Processo Licitatório n°028/2016 

Prezados Senhores, 

Londrina , 13 de Junho de 2016 

Servimos desta para levar para levar até o vosso conhecimento a proposta de 
preço , seç ue abaixo a descnçao: 

r Item Quantidade Unidade Marca I Descrição Valor Valor total 

01 
modelo unitário 

36 un 
Gelainox 
500 I 

Aquisição de 36(trinta e seis) 
resfriadores de leite. Novo , 
com capacidade mínima de 
5001itros e mínimo 04(quatro) 
ordenhas. Modelo cilíndrico 
vertical ; parte interna em aço 
AIS! 304, sendo a parte 
interna com espessura no 
1 ,2mm inox AIS I, parte 
externa com espessura no 
mínimo 0,6mm inox AISI 304; 
fundo expansão mínimo de 
2,00mm inox AISI304; tampa 
com no mínimo 1 ,2mm inox 
AISI304;CHASSI galvanizado 
inox ; isolamento térmico em 
poliuretano de alta 
densidade; revestimento 
externo em aço inox; sistema 
agitador acionado por motor 
redutor e com sensor de 
parada quando a tampa 
estiver aberta; controlador 
eletrônico para controle de 
temperatura digital ;régua 
milimétrica em inox para 
ind icar o volume de leite; 
tubulação de cobre; painel 
elétrico; filtro secador; 
energ ia 220v monofásica; 
refrigeração com placa de 
expansão , unidade 
condensadora com 
compressor hermético . 

PREÇO UNITARIO CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS. 
PREÇO TOTAL: DUZENTOS DOZE MIL QUATROCENTOS REAIS 

R$5.900,00 R$212.400,00 



Validade da proposta: 06 meses a partir da abertura deste pregão. 

Condições de pagamento: efetuado em até 30 (trinta) dias. 

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da 
Autorização de Fornecimento expedida pela prefeitura. 

Local de entrega da mercadoria: conforme o edital informa. 

Garantia do material: 12 meses a partir da data da nota fiscal. 

DECLARAMOS que a empresa VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA , é 
optante pelo simples nacional e microempresa . 

Declaro que a empresa VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA , cnpj 
11442327000130, Inscrição estadual 9050617472 é contribuinte de ICMS no 
sistema Simplificado. 

Declaro que a empresa VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA nos preços 
propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas 
as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

VON STEIN REF ERA 'AO L TOA 
CNPJ:11442327000130 
lns. EST.: 9050617472 

JNS. Mun.: 175650-8 
CARGO:SOCIA PROPRIETARIA 

RENATA VON STEIN GONÇALVES 
CPF: 02993070932 

~11.442 :327 RJfi 't. )' 
\J 1.1 J -.' 

I 
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W:\LMOR 1-Jl<:NRICH 

:\ n.:uida Sa11ta R o~ a n" ~~Li 
Bairro lrapuá 

Miraguai (RS) -CEP: 98540-000 

CNI~J n!l. 09.188.932//0001 -08 

1t1? 

{' 3Q v~~ 
~~~· . 

~ 
Inscri~·ão ~:'iladualn9. ~05/0006718 <?C· 

Tcldom:/ Fax:(55) 3554 l ·'\.1.5/1304 

c-mail: wlti t J o:\~.i'bol.cmn. br 

ANEXO III 

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMEN'TO 

A Prdcilura Municipal ele Nova Ümlu- PR 

Prc1 .. ados Senhores, 

RcL: PREGÃO PRESENCIAL Nu. 019/2016 - Comissão de Licila<;ào - Carla-Proposta 
de Forncrimcnlo. 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos llens ab<ÚXO discriminados, 
conlónnc ANEXO l, que inlcgu o instrumento convocalório da licilação em cpígTafc. 

I IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: VV ALMOR H E. 1RICH 
C~Wl: W.l.HH.9:V2/0001-0H 
INSCRI<,'AO ESTADliAl..: 205/000<i71 H 
REPRESE0:TAt TE E CARGO: REPRESENTANTE LEC.'\L (propricl;u·io) 
CARTEIRA DE IDENTIDADE:ll022G,I.916 SJS/rs 
CPF: 1.68.144-.850-87 
ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, '2B5 - Bairro lrapuá, Cidade Mirag-u<ú (RS) 
TELEFONE: (55) 355-UOtl. / (55) 9962-Bl tl-9 
CONTA BANCARIA: 
Agência: OB77 -x 
Conta corrente: ll :-3000-5 

Item Nome do produto/serviço Qtd l fn.id Prc~·o unil~uio Preço total 

O l Rcsf'riador ele leite , N0\'0, com capacidade mínima de :-36 llN 5.500,00 
.'>00 litros c mínimo ().1. (quatro) ordenhas; Modelo Cinco mil c 
cilíndrico vertical; parte intcrn<t c cxlerna em a~·o inox quinhentos 
AISI :·l()t(., sendo a p<trlc inlcrn<t com cspes~ura no reaiS 
mínimo l ,'2 mm inox AISI, p<u'lc externa com espessura 
no mínimo O,(i mm inox AISI :·H) [.; fundo expansão 
mínimo de 2,00 mm inox AISI :3(M.; tampa com no 
mínimo l ,'2 mm inox AIS I BO !.;chassi galv<mizado ino:x; 
isolamento térmico em poliurctano de alta densidade; 
tT\'estimcnto externo em a~·o inox; ~istcma ag-itador 
acionado por motor redutor c com scnsor de p<u·ada 
quando a tampa estiver aberta; controlador eletrônico 

198.000,00 
Cento c no,·cnla 
c oito mil rc<Ús 



VVALMOR HENIUCH 
ihcnida Saula Hosa n2 235 

Bairro Irapuá 
Mira~uaí (W)) -CEI': 9K'i40-000 

Cl\I~J ll!.!. 09.11.88.93'2//0001 -08 
luscriçào Estadual n!!. '205/000G718 
Tckfóuc/ Fax: (55) 3554. 1 ;145/ l a01 
e-mail: whinox@bol.com.br 

para conlrok de temperatura digital; régua 
milimetricamentc em inox p;u·a it1dicar o volume de kile; 
tubulac;ão de cobre; painel elétrico; fibro secador; energia 
220 V mono1:1sico; rdrigcraç;1o com placa de cxp;msão; 
unidade com compressor hermético. 

li 
1 - O Prazo de Entrega dos malemns e/ou equipamentos, conforme solicitação do 
Departamento Compras elo Município. 

2 - O prcc;o proposto acima contempla todas as despesas nece~s{trias ao pleno 
1órnccimcnto, tais como os enc;.u·~os (obrigaçôes sociais, impostos, t<L-xas ele.), colados 
sep<mHlos e incidentes sobre o fornecimento. 

::~ - Garantia: De 1 (um) ;mo; 

; j, - McUT<L I Fabricante : vVHinox 

5 - Local de entrega: Central de t'ompras do Município de Nova Cêmlú (ou local 
dclenninado), situado na Rua Bahia, nº 85 1 telefone (1i.cJ..) (3527-1280, através da ordem de 
compra emitidas pelo Dep;-u·t;.uncnlo de Compras t Licilaçõcs, no prazo máximo de O:i 
(três) dias úteis, após a solicita<;ào. 

() - \ 'alidadc d;t proposta: OG(scis) meses; 

7 - Pag;unento: Pag;un~nlos serão efetuados após entrega dos ikns, emissão ela nota 

1iscal, medição c aceitação elo item cntreg11e cktuadas pela Caixa Econômica Federal 
através da GIGOV/M<u·ingá ou liscal dcvid;uncnlc <~uloriza.clo/credenciado, liberação dos 

recursos pelo órgão compclente - Ministério/CEF, medi;ulle crédito em conta bancári<L 

8 - Declara ainda, conhecedor de toclos os Lermos elo instrumento convocatório que rege 
a supracitada licit<H;ào. (' ~ ~ 

ProprÚ:l; o: 

\Valnwr Hc 1ridt 

CNPJ: 09. -1.88.9(~2/0001 -08 

CPF: 11.6~.1 11.11 .. 850-87 

RC: i 102261/Jió' .S]S/RS 



Proc. Licitatório n°: 028/2016 
PREGÃO PRESENCIAL n°: 019/2016 

CARTA-PROPOSTA 

EMPRESA: REFRIBRASIL I NO. E COM. L TOA 
CNPJ N°: 03.809.314/0001-28 
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361, BAIRRO NOVA MORADA, MARAVILHA- SC 
TELEFONE: (49) 3664-6100 
REPRESENTANTE: EDUARDO MIGUEL SIMON 
CPF: 781.830.659-53 
RG: 2.994.882 - SSP/SC 
CONTA CORRENTE: 6008-9 AGÊNCIA: 4072-X BANCO: Banco do Brasil 

1· PROPOSTA: 

Item QTD. UNO. Descrição 

Aquisição de 36 (trinta e seis) resfriadores de 
leite. Novo, com capacidade mínima de 500 litros 
e mínimo 04 (quarto) ordenhas. Modelo cilíndrico 
vertical; parte interna e externa em aço inox AISI 
304, sendo a parte interna com espessura no 
mínimo 1,2mm inox AISI 304, parte externa com 
espessura no mínimo 0,6mm inox AISI 304; fundo 
expansão mínimo de 2,00mm inox AISI 304, 
tampa com no mínimo 1,2mm inox AISI 304, 

Marca 

01 36 Un chassi galvanizado inox., isolamento térmico em Reafrio 
poliuretano de alta densidade; revestimento 
externo em aço inox; sistema agitador acionado 
por motor redutor e com sensor de parada 
quando a tampa estiver aberta; controlador 
eletrônico para controle de temperatura digital; 
régua milimétrica em inox para indicar o volume 
de leite; tubulação de cobre; painel elétrico; filtro 
secador; energia 220v monofásica; refrigeração 
com placa de expansão; unidade condensadora 
com compressor hermético. 

Valor total: R$ 198.000,00 cento e noventa e oito mil reais . 

2- VALIDADE DA PROPOSTA: 06 (seis) meses a partir da data da mesma. 

Valor 

Un. 

R$ 5.500,00 

Valor 

Total. 

R$ 198.000,00 

3- PARCELAMENTO: O pagamento será efetuado, no valor correspondente ao produto entregue, 
mediante apresentação de nota fiscal, em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da contratada, no prazo máximo de 1 O (dez) dias úteis, conforme Lei n° 4.320, de 1964. 

4- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

5- GARANTIA: Mínima de 12 meses para defeitos de fabricação e 05 anos nos componentes de inox. 

. . . 

.•. 



.... . 
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6- O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais co~o_QS J 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobreK.1f:;~-- _.. __ 
fornecimento. 

Maravilha- SC, 10 de Junho de 2016 

CARIMBO CNPJ 

~jllt(NJRAIILIHD. E COM. LTDA 
CNPJ: 03.809.314.0001-28 

Rua Euclides MsriO Canalle, 361 - B. Nova Moraia 
Cx. 82 • 89874-000 - Maravilha 

L-~:::-;:::;-:-:-. yá,o ~rtd"re :X<mZm 
R~' lno e Co<11 .lei 

Refribrasillndústria e Comercio Ltda. 
Ricardo André Konzen 

RG. n° 2.994.882 SSP/SC 
CPF: 781 .830.659-53 



PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCADELONDIDNA 

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

CERTIDÃO 
FI. 001/001 

Certifico a pedido verbal de pessoa interessad a que. 
revendo os livros do Cartorio a meu cargo . deles não const a t e r s ido 
distribuída a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA , CONCORDATA , 
R E CUPE RAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL a lguma em qu e fosse 
obrigado(a): 

VON STEIN REFRI GERACAO LTDA , CNPJ 11 . 442.327 /000 1 - 30.- . - . - . - . - . - . 

Busca referente aos citadas. 

===== ========-========================= ======== 

CUSTAS: R$ 28,23 O referido é verdade e dou fé. 
Le1 18.414114 - Tab XVI · 141 VRC x 0. 182 + 10% 

Londrina, 6 de Junho de 2016. 
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PODER JUDI CI ÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VON STEI N REFRIGERACAO LTDA - ME (MATRIZ E FILI AIS ) 
CNPJ : 11.442.327/0001- 30 
Cer tidão no : 41039404/2016 
Expedição: 25/04/2016, às 13:51:55 

, Validade: 21/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contados d a data 
de sua expedição . 

Certifica- se que VON STEIN REFRIGERACAO LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 11.442.327/0001-30 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Con solidação das Leis d o 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho d e 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribun al Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de respons a bilida de dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (d o is ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão a testa a e mpresa e m rel ação 
a todos os seus estabelecimentos , agê ncias ou fil i a i s . 
A aceitação desta certidão condiciona-s e à v e rificação d e sua 
autenticidade no portal do Tribuna l S u perior d o Traba l ho na 
Internet (http: / /www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas c onst a m o s dados 
necessários à identificação das pesso a s n at u rais e juríd2cas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho q uan t o à s obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória trans i tada e m j u lgado ou em 
acordos judiciais t rabalhis t as , inclus ive no con cernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a c u s ta s , -a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados e m l ei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér i o Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév ia . 

/ 

Dúvidas e sugestões: cnd~~tst . jus . br 



02/06/2016 .: Site Oficial da Cidade de Londrina:: Prefeitura do Municfpiode Londrina:. 

Secretaria Municipal de Fazenda 
Diretoria de Arrecadação- Gerência de Pronto Atendimento 

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA 

No 843101 I 2016 
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição 

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, 
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário. Contribuinte e Imobiliário, 
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido: 

VON STEIN REFRIGERACAO L TOA 
CPF/CNPJ: 11442327000130 

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser 
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores 
já ocorridos. 

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, 
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência). 

Londrina, 02 de junho de 2016 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, 
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br> . 

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N° 640/2015. 

Código Validador 
*cx0Zf6PG0Yq 

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF 



01/0612016 

CNPJ/CPF 

l 11.442.327/0001--30 

Processo no 
127.093 /2015 

Nome ou Razão Social 

www2.1ondrina.pr.gov.br/sistemasliss/alvara21index.php 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria Municipal de Fazenda 
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações 

Gerência de Cadastro Mobi liário 

ALVARÁ DE LICENÇA 

ll Validade 
Enquanto cumprir as exigências da legislação e.m vigor 

IC.M.C. 
• 175.650.,<1 

VON STEIN REFRIGERACAO LTDA 

Nome F antas ia -,1 

'---=-
Endereço " -.') 

AVENIDA ARTHUR THOMAS 559 JARDIM BANDEIRANTES 

I 
l 

Cidade/UF CEP Árealm2 Zoneamento 
LONDRJNA I PR 86.065-000 250 ZC-l 
S.F.A Inicio Atividólde 

157948 04/01/2010 

Código(CNAE) Descrição da Arividólde Principal( CNAE ) 
C-2823-2/00~0 Fabric:acao de maquinas e aparelhos de ~friguacao e ventilacao para u so industrial e comercial, pec:IS e accs.sorios 

Código ( CNAE ) Descrição da Atividades Econômicas Secundárias ( CNAE ) 
G-4757-1/0~0 Comercio varejista espeáalizado de pecas e ncessorios para aparelhos cletroeletronicos para uso domes rico, exceto 

i.nfonnatica ~ c:omunicae2o 
S-9521-S/0~0 Rcparacao e manutencao de equipamentos elolrodotronicos de uso pessoal e domestico 

Observação 

Londrina, 10 de deumbro de 2015 
Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 12, §I ' do Decreto 677/2012.- Expedido vio in ternet 01/06/2016 03:51:28. 

Código Validador: 7eu9Sg%13 
Para confirmar a autenticidade deste Alvani de Licença acesse http: //www.londrina.pr.gov. br. 

IMPORTANTE 
Este Alvará d e Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em easo de enCCJnmcnto, mudança de endereço, alteração do r:amo de atividade. 
de razão social ou quadro sociellirio, deverá solicibr tais alterações previamente, na Secntaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizad3 
desb empresa no município de Londrino poderá ser consultada a tr.Jvés do endereço eletrônico: http://www.londrina.pr.r;ov.br. 

v f!/ 
t 
vJ 

~I 1/ 'I 
í) 

I' 
"-"' 

, 



25/0412016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

:i 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE I DATADEABERTURA 

11 .442.327/0001 -30 
SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2010 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

VON STEIN REFRIGERACAO LTDA ·ME li 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*****•*• 

I 
l 
l 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL I 
28.23-~·?0 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e 
acesso nos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA I 206-2 - SOCI EDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. AV ARTHUR THOMAS li ~~~ERO li COMPLEMENTO 

I CEP 
. 86.065-000 I I BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM BANDEIRANTES 
I I MUNICIPIO 

LONDRINA I I~FR 
I ENDEREÇO ELETRONICO I I TELEFONE 

. (43) 3328-1080 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** h 
11 I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA li I I DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/01/2010 l 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

ll l 
I SITUAÇÃO ESPECIAL 

**tlrfr**** I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
****1r"o\'** J 

11 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 25/04/2016 às 13:44:1 3 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

I Consulta QSA I Capital Social I ! Voltar I 

~ 



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90506174-72 

Inscrição CNPJ 

11.442.327/0001-30 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial VON STEIN REFRIGERACAO LTDA 

Título do Estabelecimento 

Início das Atividades 

01/2010 

Endereço do Estabelecimento AV ARTHUR THOMAS, 559- RODOCENTRO- CEP 86065-000 

Município de Instalação LONDRINA- PR, DESDE 01/2010 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

S·t - At I ATIVO- SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- PRAZO NAO APLICAVEL, 
1 uaçao ua DESDE 01/201 O 

Natureza Juridica 206-2- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

. . _ . . . 2823-2/00- FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO 
AtiVIdade EconomJca Pnn~pal do E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E 

Estabelecimento ACESSORIOS 

4757-1/00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E 
Atividade(s} Econômica(s) ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROEL ETRONICOS PARA 

Secundária(s) do Estabelecimento USO DOMESTICO, EXCETO JNFORMATICA E COMUNICAC 

Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição 

784.512.309-97 

029.930.709-32 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

ADRIANA VON STEIN 

RENATA VON STEIN GONCALVES 

Este CICAD tem validade até 23/06/2016. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

Qualificação 

SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 90506174-72 

Emitido 8etronica mente via Internet 
24/05/2016 14:11:10 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

I 



~ \11 
PARA NA 
GOVliRNO 00 ESTADO 

S.U.ciN OI F&ltndl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014579977-50 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.442.327/0001-30 
Nome: VON STEIN REFRIGERACAO L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 23/08/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wym fazenda pr gov br 



11/06/2016 

c• r 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1144232710001-30 

Razão Social: VON STEIN REFRIGERACAO LTDA 

Endereço: AV ARTHUR THOMAS 559 I JD BANDEIRANTES I LONDRINA I PR I 
86065-000 

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: 01/06/2016 a 30/06/2016 

Certificação Número: 2016060102011347368689 

Informação obtida em 11/06/2016, às 14:54:01. 

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



25/04/2016 

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: VON STEIN REFRIGERACAO TOA -ME 
CNPJ: 11.442.327/0001-30 

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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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 nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:07:43 do dia 18/02/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/08/2016. 
Código de controle da certidão: 37F0.928C.D588.55E5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

y 



18/03/2016 

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

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

Nome: WALMOR HENRICH- ME 
CNPJ: 09.488.93210001-08 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade •fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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 n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:13:14 do dia 11/02/2016 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 09/08/2016. -
Código de controle da certidão: C1DC.OB68.0E46.1E81 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



10/0612016 https:llwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15056061&VARPessoa= 15056061&VARUf=RS&V .. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0948893210001-08 
Razão Social: WALMOR HENRICH 

Nome Fantasia:WHINOX 
Endereço: AV SANTA ROSA 235 SALA I IRAPUA I MIRAGUAI I RS I 98 540-00 0 

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 Temro de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 05/06/2016 a 04/07/2016 / 

Certificação Número: 2016060506581955849410 

Informação obtida em 10/06/2016, às 10:41:06. 

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



Estado do Rio Grande Do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Setor de Tributos 

N°: 153 

AliARA DE LICENÇA PUilDCiliZAÇIO E/OU FUNCIONAMENTO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI, por força da Lei Municipal N° 207/97, concede o 
presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/0 FUNCIONAMENTO, de acordo com o 
despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de: 

NOME I RAZÃO SOCIAL .. -
163-5 WAL~OR HENRICH -ME 

87 FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INO 

" il 
ENDEREÇO 

Logradouro: Avenida SANTA ROSA Número: 235 

Complemento: SALA CEP: 98540-000 

Bairro: IRAPUÁ 

Distrito: SEDE 

Cidade: Míraguai UF: RS 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Descrição: Comercial 

Entrada: 07:30:00 Saída lntermediária:12:00:00 Entrada Intermediária: 13:30:00 Salda: 18:00:00 

DOCUMENTOS 

CNPJ: 09.488.932/0001-08 Inscrição Estadual: 205/0006"/ 18 

VALIDO ATÉ 31/12/2016 

FIXAR EM LOCAL VISiVEL; 

Miraguai(RS), 10 de Junho de 2016. t .f' 

1. . " ) 
,.1 C.\., 't,-F 

It'IS~EJTOR ·fRIBUTÁRIO 
~ 
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

:JJJ;--
PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS D'E TRIBUTOS 
MOBILIAR! OS E IMOBILIARIOS E CONTRIBUIÇOES MUNICIPAIS. 

Nome : WALMOR HENRICH-ME 
CPF/CNPJ: 09.488.932.0001.08 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer divida de 
responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam, até a presente data, pendências em seu nome, relativas aos tributos e contribuições 
municipais administrados pela Secretaria da Fazenda e Setor Tributário. 

Relativas aos tributos e contribuições Municipais administrados pela Secretari a 
da Fazenda e Setor tributário. 

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito da 
Secretaria da Fazenda Municipal, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de 
débitos inscritos em divida ativa administrados pela Secretaria da Fazenda Estadual e Fazenda 
Nacional. 

Validade por 90 dias: Ol DE JUNHO DE 2016 / 
Certidão número: 086/2016. 

v::-~i~~-·· · 
~~ 

Sedenir Antonio Bertan 
Secretário da Fazenda 

Sedenir Antonio Bertau 
Portana n° 148/2013 

secretário da Fazenda 
Mlra!luaí • RS 

~ 
~s 

,~ 

ihn/JJJ/1~ 



:~~r ESTADO DO 'RIO GRANDE DO SUL 

~ ~iJ.!:1 SECRETARIA DA FAZENDA 

~-;:-s.::f RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal n° 0009667709 

Identificação do titu lar da certidão: 

Nome· 

Endereço: 

CNPJ: 

WALMOR HENRICH 

AV SANTA ROSA, 235, SALA 
IRAPUA, MIRAGUAI - RS 

09.488.932/0001-08 ,, 

Certificamos que, aos 25 dias do mês de MAIO do ano de 2016, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: ' 
CERTIDAO NEGATIVA 

,, 

Descnção dos Débitos/Pendências: 

Esta certidão NÃO E VÁLIDA para comprovar; 
., l a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 

,·ograma Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-0) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional: 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventério,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI. nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n• 7.608/81 ). 
No caso de doação. a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui -se en1 meio de prova de existêncta ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relactonados na Instrução Normativa n• 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 23/7/2016. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n• 45/98,Tltulo IV, Capítulo V. 

Autenticação: 0018761240 
A autenticiçlade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br . 



IVIVVtL.UIV SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

'-'~ 

Situação na d ata: 10/06/2016 Cod.,lm Alo,.~do "'' 10/06/2016 ,.,zaif!:\TUfl,q ~ 
IDENTIFICAÇÃO 

l ro._Q:-~ V 
!Inscrição Única I J i ·1\1: ~~ ~ 11 CADICMS 205/0006718 

CNPJ 09.488.932/000 1-08 I •·:>. ~ Vi 
Razão Social WALMOR HENRICH \Õ ... ' ••• 

,~( ' Nome Fantasia WHINOX 

li " f"lt·· 
ENDEREÇO 

Logradouro AV SANTA ROSA 

Número 235 jcomplementoT SALA 

Bairro IRAPUA 

Município Miraguaí - _il jUF I RS 

CEP 98540-000 !! !Tel efone 155 9962-8149 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL Delegacia Fazendária 9 - SANTO ANG ELO 

Natureza Jurídica 1 - FIRMA INDIVIDUAL 

CNAE Fiscal Principal 2823-2/00- FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAOE 
VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E ACESSORIOS 

CNAE Fiscal 
4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

- " 
PARA USO AGROPECWARIO; PARTES E PECAS 

CNAE Fiscal 
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETROOOMESTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 

Data Abertura 18/04/2008 Mot ivo Inclusão INCLUSAO 

Data Baixa Motivo Baixa 

Situação Cadastral Vigente <11 HABILITADO Dat a dest a Situação 04/2008 

Nota Fiscal Eletrônica EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO EM 01 /09/2009 

CAE 11 

!584186920 - resfriadores de leite '' 

\784186920- resfriadores de leite 
j899000000 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO NAO ESPECIFICADO 

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribu intes cadastrados. Não 
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de d ireito , não são opon iveis à Fazenda e nem excluem a 
responsabilidade tributá ria derivada de operações com eles ajustadas. 

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul 
(Inscrição Estadual). 

Nova Consulta 

--.. . 
-

-
Jf 
"' 

·L-----~~----------~------------~~------------~------------~-------~---~0-~----~ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: WALMOR HENRICH - ME (MATRI Z E FILIAIS) 
CNPJ : 09.488.932/0001-08 
Certidão n°: 54268665/2016 
Expedição : 06 /06/ 2016, às 08:43:11 

-Va l idade : 02/12 /2 016 ~ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que WALMOR HENRICH - ME (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito {a) 
no CNPJ sob o n ° 09.488.932/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
CerLídão emitida com base no art. 642-A da Ccnsolidação das Leis do 
Trabalho , acrescenLado pela "'ci .. "' 1>'.440, d~ ·7 c~e- j~...lho de 2011, e 

na Resoluçbo Admi n istrativa n° , 4-; G/_;:01"1 d e Tribunal Superior do 
1rabalho, de 21J de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do is) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimento~, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condic~ona -s e à ve~ificação de sua 
auLenticiaade nu portal do Tcibunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www .t st . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Dev0doLes ~Laba!hirtas constam os dados 
necessóri~)3 .J iae,1tlticé;l'-"[l,_; Jus l:JtGS,)as natu.rai..:; e jurídicas 
inadimplentes peranta a Jusliça do Trabalho qúanto às obrigaçôes 
estabelecidas em sentença condenatória transiLada em julgado ou em 
aco r-dos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumen to s ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuçao de acordos firmad0s perante o Ministério P6blico do 
TtJabaJ.ho ou Conüss ão de Ccncillação Prévi a . tJ:" 



18/03/2016 Comprovante de Inscrição e de Situaçãd Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
. - -~~-~ .... _________________ .. ______ ... -. .. ·-----···-- --····-- ··-·· ... ....-........ ,. __________ ___ ~-· ·-·---- - .. ----·---·· ·-· 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDIC.A 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
09.488.932/0001 -08 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

~ 'MPRESARIAL 
I W:. - MOR HENRICH -ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASif.) 

WHINOX 

COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDIC/\ 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGHAOOURO 
AV SANTA ROSA 

l CEP 
98.540-000 

I 
r ''1EÇO ELETRbNICO 

:. .ox@hotma1l.com 

1 BAIRRO/DISTRITO 
1RAPUA 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
J.t•-H 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO 01:: SITUAÇÃO CADASTRAL 

I NUMERO 
235 

\ MUNIClPIO 
MIRAGUAI 

I COMPLEMENTO 
SALA 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

_ Emitido no dia 18/03/2016 às 08:51:55 {data e hora de Brasília). 

i Consulta QSA I ·Capital So~ial ·l 
l.. . _..;_····-···- ····-"'··--·····-··-··'-···----··'-·-··-'·· 

' DATA DE ABERTURA 
31/03/2008 

Página: 1/1 



25/0512016 Certidão Judicial Cível Negativa 1 Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciária do Estado 
do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação 
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte 
parte interessada: 

WALMOR HENRICH, CNPJ 09488932000108. Endereço - RUA SANTA ROSA 235 SALA 
IRAPUA MIRAGUAI RS. 

25 de Maio de 2016, às 11:10:28 

OBSERVAÇÕES: 

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada 
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua 
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço 
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida I Certidões Judiciais, 
informando o seguinte código de controle: dc5e365fa891f91c906dcf02eaff1685 

'1 



OPRM6499 
F8179640 

Contrato de Operação 
Produto 0006 CONTAS 
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM 
Agência 0877 TENENTE PORTELA (RS) 
Nr . Operação: 113.000 -5 
Situação Ativa 
Nome Personalizado : WALMOR HENRIGH 

!Tipo 
!Dt . Inicio : 
IDt.Fim 
!Situação : Ativa 

10/06/2016 

__ ___ ........... ......... ... ... .. ..... ... ....... .. ... .. .. ....................... ....... .......... ......... ...... .. ....... .............. ......... ...... - ..... ........ .... ........... .. 

Aqência vinculada: 0877 T·ENENTE PORTE.LA (RS) 
Conta vinculada : 113 .000 ·5 IBAN : l3R5300000000008770001130005Cl 
.... .. -- ... - --- ------- · - ------------- --·- ----------- -·-- --- ..... ........... ....... . ----·---·- --
Tipo 
Enderece : 
Bairro 
Municipio : 
Telefone : 

SEDE/RESIDENCIAL 
AVENIDA SANTA ROSA 235 SALA 
IRAPUA 
MIRAGUAI (RS ) 
(55 ) 3554·1008 Ramal : 

CEP: 99.540 - 000 

.. - - - , ... .. - - - - - - - - - - - - ....... - - - - .. - .... - - - --- - - - ..... - - - .. - .. - -- - - .... - --..... - - - - ..... - ...... . - - - - .... ..... - ... 

~- Sai FS Encerra 
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REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA 
A V. SETE DE SETEMBRO, 705 
BAIRRO - CENTRO 
89874-000 MARAVILHA SC 

EDUARDO MIGUEL SIMON 

t 

Brasileiro, solteiro , universitário , residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 
Cella, 387 na cidade de Maravilha, SC, portador da cédula de identidade m. 12C. 
3.682.736 expedida pela SSP-SC em 02.08.1994, e inscrito no CPF sob m. 032.741.059-
02, emancipado conforme EPM m . 001 protocolo 000118 folhas 118 - Tabelionato de 
Notas e Protesto de Títulos - Registrada sob número 445 livro E01 às folhas 213 em 
17. 04.1999 no Ofício de Registro Civil e Títulos e Documentos. 

"" 
REGINSON FRANCISCO DE SOUZA 
Brasileiro, casado, do comércio , residente e domiciliado na A v. Espírito Santo, sn na 
cidade de Pinhalzinho , SC, portador da cédula de identidade nr. 12r 1.498.380 expedida 
pela SSI-SC em 12.08 .1981 e inscrito no CPF sob m. 469.387 .709-30, têm entre si justo e 
contratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada que se 
regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que 
disciplina essa forma societária. 

Cláusula Primeira. 
A sociedade girará sob a denominação social de: 

" REFRIBRASIL IND. E COM. L'TDA " 

TítUlo do Estabelecimento 

"REAFRI" 

. Cláúsula Segunda. 

O ramo de atividade da empresa da sociedade será a exploração: 

2981.5/00 - Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Maquinas de 
Lavar e Secar para uso doméstico - Inclusive Peças. 

Cláusula Terceira. 
O endereço da sociedade será na: 

Av. Sete de Setembro, 705 
Bairro - Centro 
Cidade: Maravilha - Santa Catarina 

• - -AU"íE!-!T!GAÇÁO N• OG-43~0--
Autentlco a pren nte cópia foto1titlta por ltr uma 

reproduçl o fte l do original que mo rol apronntado. com • • 

qual conferi e dou H . 

CINTIA VITORIA SARO - iTabelli Dnlgn1d1 
Emolumentos: RS 3 ,00 + 111 . RS 1,70 ·· To~: R.$4,70 

Selo Digital de Fiscalizaç3o - Selo normal 
EHB77703·RHWP 
Confira os dados do ato em:selo.tjsc.jus.br 



Cláusula Quarta 
O inicio da atividade dar-se-á em: 

01 de junho de 2.000 

Cláusula Quinta 
A sociedade poderá estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional, obedecendo a.S disposição legais vigentes. 

Cláusula Sexta 
O capital social da sociedade é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) divido em 15.000 
(quinze mil ) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma e subscritas em: 

EDUARDO M SIMON ............ 13.5()0 quotas no valor de R$ 13.500,00 90% 
REGINSON F DE SOUZA...... 1.500 quotas no valor de R$ 1.500,00 10% 

TOT ALIZANDO .................... 15.000 quotas no valor de R$ 15.000,00 100% 

Parágrafo Único. 
As quotas do capital social serão integralizadas da seguinte forma: 

• O sócios deverão integralizar as suas quotas de capital em moeda ou em bens até o dia 
30 de agosto de 2.000 

Cláusula Sétima 
O prazo de duração da sociedade será por tempo indeti(IJllinado. 

Cláusula Oitava 
A gerência da sociedade será exercida por ambos os soc1os senhores EDUARDO M. 
SIMON e REGINSON F DE SOUZA, que se incumbirão de todas as operações e 
repr_esentarão a sociedade-ativa passiva, judicial e extrajudicialmente. 

Cláusu.la Nona 
O uso da firma será feito pelos socws gerentes, em conjunto ou isoladamente, e 
exclusivamente para os negócios da sociedade. 

Cláusula Décima 
Os sócios no exercício da gerência e de cargos de diretores na sociedade terão direito a 

uma retirada mensal a titulo de pró-labore num valor nunca inferior ao salário mínimo 
vigente. 

-·-AUTENTiCAÇÃO !li0 064390-



.,, ~~~A Mu'v, 
Cláusula Décima Primeira -~~ 4.«1 , (~-..) 
Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantam~nto do balanço ~ :; 2 P 
exercíc~o~ sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distri:btêído·s ou_ suportC:l 'tio E .... N.~ .J. r-o-·-· r-
pelos soc1os, na proporção de suas quotas de capital. · / ---- - - .. .. 

-çJf'- ,")...I .... / 
Cláusula Décima Segunda. 
A critério dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser 
destinados aos sócios ou à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em 
Lucros Acumulados para futura destinação, 

Parágrafo único: 
Os lucros pagos ou distribuídos mensalmente aos sócios serão na proporção de 70% ao 
sócio EDUARDO M SIMONe 30% ao sócio REGINSON F DE SOUZA. 

Cláusula Décima Terceira 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições o 
direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui. 

Cláusula Décima Quarta 
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar o outro, por 
escrito, com antecedência de 60 dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade 
que se estabelece na Cláusula Décima Quinta. 

Cláusula Décima Quinta 
No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será extinta, levantando
se um balanço especial nesta data e, se convier aos herdeiros do pré-morto será lavrado 
novo contrato com a inclusão destes com direitos legais ou , então, os herdeiros receberão 
todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em seis prestações iguais e 
sucessivas, vencendo a priineira em sessenta dias da data do balanço especial. 

Cláusula Décima Sexta 
Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes 
previstos em Lei ou nas restrições legais, que possam impedí-los de exercer atividades 
mercantis. 

Cláusula Décima Sétima 
As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas 
ou resolvidas em comum acordo, ficando eleito desde já o Fórum da Comarca dt: 
Maravilha, SC, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer 
outro por muito especial que seja. 

- • -AU1 E~-niCAÇÁO N" 064l90-
Autentlco a prnente cópia rotoet6llta por ur uma 
reproduçio nel do original que me rol apruenlado. com a 

qual conferi e dou F•, 

~:;/'' 



Cláusula Décima Oitava 

A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação em vigor, limitada à import-
total do capital social. ' 

E, por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste iç.stnunen 
particular, foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato que mandaram 
datilografar em três vias de igual teor e forma e para um só fim, assinam juntamente com 
duas testemunhas. 

EDUARDO M SIMON 
Sócio Gerente 

Maravilha,sc 28 de abril de 2.000 

f<+~;~ 
REGINSON F DE SOUZA 
Sódo Gerente 

CLAIR B :lUNEL 
TEC.C 
RG. 76 . -5 SSI-SC 
CPF Nr. 345 972 719 53 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OE SANTA CATARINA l 
• 

CERTIFICÓ O REGISTRO EM: 10/ 0 '5-(2 0 0 0 
SOB O NÚMERO: ~ 

. 42 2 0282769 5 ~ ~..,;, ~ ..... ~ 

--M-t>:X~:Í-O-SE:::F=-'R!-:1 E::-U:::-SS:-.::ST::R::E::-;NZ:;;E:;-L-

P<olocolo: 00/047 807-5 SECRETARIO GERAL 

•• -A Ui í;NTiCAÇÀO N° 064~~0----
Autonllco 1 prnonto cÓpll fofo•t•tlce por aor um• 
rtproduçio flt l do original que mt foi aprnontedo, com a 
quel conferi 1 dou F•. 

CINTIA VITORIA BARO - ebolli Dnlgned1 
emolumento•: RS 3,00 + ltl . RJ 1.70- Tot~ol: ~.70 

Selo Digital de Fiscalizaçlo - Selo normal 
EHB77700.Z85G . . 
Confira os dados do ato em:selo.IJSC.JUs.br 

'"QUALQUI!R E,MEND-'\ OU RASURA SERÁ COWSIO!JU.DO COMO tNDICIO DE ,-oUL 





Cláusula Segunda. 
O ~apitai .social continua sendó de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) divido em 15.000 4A 1'1~ (.; 

(qumz~ mil ) quotas no valor de R5 LOO (um real) cada uma e totalmente integralizadas~"\..... -1-'/C. 
subscntas em: 1 l.t ':=o 

IJJ J. c, ...... 
• F L. N '.;:J ,:-_.I.-- .-

1 EDUARDO M SIMO:\ ........... 13.500 quotas no alor de RS 13.500,00 9ü% ~ , 
REGINSO:\' F DE SOL"ZA ...... 1.500 quotas no valor de R$ 1.500,00 10% ----·~JfL-- · .,::. } 

-1to ·<.7' 
TOTALIZANDO .................... 15.000 quotas no valor de RS 15.000,00 100% 

1 

~~'a C<"f''·"'. 

Cláusula Terceira 
A gerência da sociedade continuará a ser exercida por ambos os sócJos senhores 
EDUARDO M. SIMONe REGINSON F DE SOUZA, que se incumbirão de todas as 
operações e representarão a sociedade ativa passiva. judicial e extrajudicialmente. 

Cláusula Quarta 
O uso da filma será feito pelos soc1os gerentes, em conjunto ou isoladamente, e 
exclusivamente para os negócios da sociedade. 

Cláusula Quinta 
Os sócios declaram sob as penas da Lei. que não estão incursos em qualquer dos crimes 
previstos em Lei ou nas restrições legais, que possam impedí-los de exercer atividades 
mercantis. 

Cláusula Sexta 
As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na 
presente alteração continuam inalteradas. 

E. por acharem em perfeito acordo. em tudo quanto neste instrumento 
pruiicular. foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato que mandru·am 
datilografar em três vias de igual teor e forma e para um só fim, assinam juntamente com 
duas testemunhas. 

Maravilha, SC, 20 novembro de 2.000 

--~ -~O M. SIMON ~N F- DE SOUZA 
Sócio Gerente Sócio Gerente 

EMBRANEL 
CONTAB L A 
RG. 761. 4-5 SSI-SC 
CPF l'ir. 345 972 719 53 

ci· 
CLEBERSON LUIZ CAVALHEIRO 

I 

AUX.ESCRITORIO 
RG 604.528.6512 SSP-RS 
CPF Nr. 868 047 669-20 
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I REFRIBRASIL L\""D. E COM. LTDA ME 

1 :~~~~~~~1~~~~~~.!~E DO SOL 
1 89874-ooo MARAVILHA - se 

------ - - ----------
ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR. 01 
- Alteração de Endereço. 

EDUARDO MIGUEL SIMOX 
Brasileiro. solteiro , universitáJ;-io , residente e domici liado na Rua Prefeito Albino Cerutti 
Cella. 387 na cidade de Maravilha, SC, portador da cédula de identidade nr. 12C. 
3.682.736 expedjdapela SSP-SC em 02.08. 1994. e inscrito no CPF sob nr. 032.741 .059-
02. emancipado conforme EP:'vf nr. 001 protocolo 000118 folhas 118 - Tabelionato de 
No1as e Protesto •Je Títulos - Registrad::1 sob número -'-45 1ivro EOJ as folhas 2,3 cn' 
17.04 1999 no Ofíc!o de Registro Ci\ i! e Títulos e Documentos. 

R.EGlNSO~ FRANCISCO DE SOUZA 
Brasileiro. casado. do comércio . residente e domiciliado na Av. Espírito Santo, sn na 
cidade de Pinhalzinho , SC, portador da cédula de identidade nr. 12r 1.498.380 expedida 
pela SSI-SC em 12.08.198 1 e inscrito no CPF sob nr. 469.387.709-30, umcos soc1os 
componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a denominação 
social de: 

" REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA ME " 
·- END: À"V SETE DE SETEMBRO, 705 
BAIRRO.:_ CENTR O 
89874-000 MARA f/ILHA - SC 

Com r amo de atividade de: 

2981.5/00 - Fabricação de'·Fogões, Reft·igeradores e Maquinas de Lavas e Secar 
Para t:so Doméstico- Inclusive Peças. 

Com regi:;tro do Contrato Social na JUCESC sob nr. 42 2 0282769 5 em sessão do dia 
I 0.05 .2000. com CI\PJ sob nr. 03.809.314/0001-28 e CCIMS sob nr. 254.041.957. 
resolvem de ce>P'l '!' acordo e na melhor tt.,m1a de direitos a procederem a presel'le 
alleracão, cor:tlrme as cláUSLllas"' condicões ::.egc~i:ltes · 

Cláusula P rimetra. 
A sede da sociedade que era na Av. Sete de Setembro. 705, Bairro Centro - na cidade de 
::vlaravilha, se, passará a ser: 

End: Rua Sagrada Família, 351 
Bairro: Loteamento Vale do Sol 
Cidade: Maravilha - SC 

;)") 
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Cláusula Segunda. .r, ., 
O capital social continua sendo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) divido em 15.0~"<;-
(quinze mil ) quotas no valor de R$ LOO (um real) cada uma e totalmente integralizadas~ F 
subscritas em. O.. l. . tv. ".. ::!( 1-./ 

EDUARDO M SIMON. ........... 13.500 quotas no valor de R$ 13.500,00 90% 
REGINSO:\' F DE SOUZA ...... 1.500 quotas no valor de RS 1.500,00 10% 

TOT ALIZANDO ............. ....... 15.000 quotas no valor de R$ 15.000,00 100°/o 

Cláusuía T erceira 
A gerência da sociedade continuará a ser exercida por ambos os soctos senhores 
EDUARDO M. SIMOX e REGINSON F DE SOUZA, que se incumbirão de todas as 
operações e representarão a sociedade ativa passiva. judicial e extrajudicialmente. 

Cláusula Quarta 
O uso da firma será feito pelos sócios gerentes, em conjunto ou isoladamente, e 
exclusivamente para os negócios da sociedade. 

Cláusula Quinta 
Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes 
previstos em Lei ou nas restrições legais. que possam impedí-los de exercer atividades 
mercantis. 

Cláusula Sexta 
As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na 
presente alteração continuam inalteradas. 

E, por acharem em perfeito acordo. em tudo quanto neste instrumento 
panicular, foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato que mandaram 
dati lografar em três vias de igual teor e fmma e para um só fim, assinam juntamente com 
duas testemunhas. 

Sócio 

RG. 761. 
CPF Nr. 345 972 719 53 

Maravilha, SC, 

----
20 novembro de 2.000 

~N F. DE SOUZA 
Sócio Gerente 

l 
~-

CLEBERSON LUIZ CAVALHEIRO 
AUX.ESCRITORIO 
RG 604.528.6512 SSP-RS 
CPF Nr. 868 047 669-20 
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REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA- ME 

CNPJ/MF.: 03.809.314/0001-2~ 

2" <SEGUNDA> AL TERACÃO DO CONTI<A Tu SOÔAL . · . 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC. nascido em 

O 1/06/1981, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cella, n.0 387, no Murúcípio de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, 

portador da Cédula de Identidade n.0 12/C - 3.682 736, expedida pela SSP/SC, em 

02.08.1994 e do CPF n. 0 032.741.059-02 e REGINSON FRANCISCO DE SOUZA, 

brasileiro, natural de São Miguel do Oeste/SC, casado pelo regime de Comunhão Parcial 

de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Bahia, n° 222, no Murucípio de 

Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade 

n.0 12/R-1.498.380, exped~da pela SSVSC, em 12.08.1981 e do CPF n.0 469.387.709-30. 

Úrúcos sócios da Empresa "REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA - ME", e com o 

Título do Estabelecimento: REAFRIO, com sede na Rua Sagrada Fanúlia, n° 351 , 

Loteamento Vale do Sol, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.809.314/0001 -28, registrada na Junta Comercial 

do Estado de Santa Catarina sob o NIR.E 42202827695, em 10.05.2000. 

Resolvem, assim, alterar o Contrato Social inicial e posteriores alterações, de acordo com 

as seguintes condições e cláusulas a seguir: 

PRIMEIRA: O sócio REGINSON FRANCISCO DE SOUZA, retira-se da sociedade, 

cedendo e transferindo suas cotas de capital para o novo sócio que está sendo admitido na 
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sociedade, Sr. ROGÉRIO MARCOS MEINE, brasileiro, natural de Maravilha!SC, <.:.«--' (/ 1-;,-
IJ.I (i 

nascido em 04/04/1975, solteiro, contabilista, residente e do-m!cilia?o- m Av: :C:u.clides d ~ FL N. "-3..-!..J ~ 

Cunha, no 459, no Município de Maravilha, Estado de Santa Càtarina, portador da Cédula ----~--~- ·~- -

~v :~::·· 
de Identidade n° 12/R.2.991.876, expedida pela SSP/SC em 20.06.1989, e do CPF n° q Cantu • ~ 

850.145.839-20, sendo 1.500 (hum mil e quinhentas) cotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) 

cada cota, totalizando R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), que está sendo pago ao 

retirante em moeda corrente do país o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). Assim o 

sócio retirante declara para os devidos fins ter recebido os valores das alienações das 

quotas da empresa, e como os demais haveres perante a sociedade, nada mais tendo a 

reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade dando-lhes plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação. 

SEGUNDA O capital social que é de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) totalmente 

integralizado em moeda corrente e dividido em 15.000 (Quinze Mil) cotas no valor de R$ 

1.00 (Hum Real) cada cota, fica aumentado em mais 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) 

dividido em 40.000 (Quarenta Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada cota, que 

os sócios integralizam neste ato como a seguir: 

O sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, integraliza em moeda corrente do país o 

valor de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais). 

O sócio ROGÉRIO MARCOS MEINE, integraliza em moeda corrente do país o 

valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais). 

TERCEIRA: Diante das alterações do quadro social, o capital social da empresa 

totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), 

- • -i.UT~~TICAÇÃO N: CeíWl2- 
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dividido em 40.000 (Quarenta Mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada cota, que /._ <v<( 

/o~ r.-
ficam distribuídos entre os sócios da seguinte forma. · · Cl. '-. f>. "..3.-k-

~ •. <--...... "- ... 
R$ 36.000,00 ~~-~ ••• 

ot- -~ 
EDUARDO MIGUEL SIMON 36.000 cotas/Valor" 

ROGÉRIO MARCOS MEINE 4.000 cotas/valor 
~ ··-. 

R$ 4.000 oo Ca,~~ · 

TOTAL 40.000 cotas/valor R$ 40 000,00 

QUARTA: A sociedade será administrada pelo sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, a 

quem caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 

no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em 

negócios estranhos aos fins sociais. 

QUINTA: Fica incluído no objeto social a atividade de Transporte Rodoviário de Cargas 

em Geral. Em Razão dessa modificação no objeto social a cláusula segunda do contrato 

social passa a ter a seguinte redação; O Objeto social é: 

a) Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para uso 

Doméstico- Inclusive Peças; 

b) Transporte Rodoviário de Cargas em Geral; 

SEXTA. Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que 

doravante terá a seguinte redação: 

PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial "REFRIBRASJL IND. E COM. 

LTDA - ME". 

A empresa adotará corno Título do Estabelecimento à expressão "REAFRIO". 
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SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede na Rua Sagrada Família, n• 351, Loteamento Vale/ 1_/j ~-
f; ('1 

do Sol, Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Sa.1t:1 Catar..na. : r~ Fi... N.•~s-. 
·~ 

critério dos sócios 

TERCEIRA: O objeto social é: 

a) Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para uso 

Doméstico- Inclusive Pec;:as; 

b) Transporte Rodoviário de Cargas em Geral; 

QUARTA: O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente e dividido em 40.000 (Quarenta Mil) quotas no valor de 

RS> 1,00 (hum real) cada quota, subscritas entre os sócios da seguinte forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 36.000 cotas/valor R$ 36.000,00 

ROGÉRIO MARCOS MEINE 4.000 cotaslva1or R$ 4.000 00 

TOTAL 40.000 cotas/valor R$ 40.000,00 

QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em OI de junho 2000 e seu prazo é 

indeterminado. 

SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento dos demais sócios, aos quais 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. 



SÉTIMA: Nos termos do art. 1.052 do Código CiV'J (Lei :~0 : l0..406/2C02), 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

OITAVA: A sociedade será administrada pelo sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, a 

quem caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da soci.edade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 

no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em 

negócios estranhos aos fins sociais. 

NONA: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

DÉCIMA PRIMEIRA: Em suas deliberações, os administradores adotarão 

preferencialmente a forma estabelecida no § 3° do art. 1. 072 do Código Civil (Lei n° 

1 o .406/2002 ). 
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DÉCIIVIA SEGUNDA: Pelo exercício da administração, os administradores terão direitO{~ (1 

. j Cl. F L_ N. o./- 1 ~ 
a uma retirada mensal a título de pró labore, cujo valor sérá li::.rrcrr..er.te C:)nve_ncionad~ ~--- )> 

_: -.. - ~-- : __ _ : ·_.- --16-~-------entre os sócios, de comum acordo. 

DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 

DÉCIMA QUARTA: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos 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 aos seus sócios. 

DÉCIMA QUINTA: O sócio ROGÉRIO MARCOS MEINE e o Administrador 

EDUARDO MIGUEL SIMON, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos 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. 

DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com a regência 

supletiva da Lei das S/ A (Lei n° 6.404176). 

lim ~-~ de verdade. 
Mart~tubro de 2011 
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DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o fórum de Maravilhá, SC, para -6 exerciéio 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por se acharem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias. 

Maravilha, SC, 21 de Agosto de 2003. 

~ /~ 
~-~ ~rdo Miguel Simon 

r José Duranti 
CPF: 806.569.789-53 
C.L: 12/R-2.757.399 SSP/SC. 

4-<~~c~~~""' 
Regmson Francisco De Souza 

J · Doerzbacher 
CPF- 014.888.346-46 
C.I. -13/R-4.040.625 SSP/SC. 

•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/1 012003 
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REFRJBRASIL JND. E COM. LTDA ME 

Cl\"PJ/MF.: 03.809.314/0001-28 

3" (TERCEIRA) ALTERA CÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

EDUARDO MiGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC. nascido em 

O 1/06/198 1, solteiro, empresario, residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cella, n.0 387, no Município de Maravilha. CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, 

portador da Cédula de Identidade no 12/C- 3 682.736, expedida pela SSP/SC, em 02.08.1994 

e do CPF n_o 032.741.059-02 e ROGÉRIO MARCOS MEINE, brasileiro, natural de 

Maravilha!SC, nascido em 04/04/1975, solteiro. contabilista, residente e domiciliado na Av 

Euclides da Cunha, n° 459, no Município de Maravi lha, Estado de Santa Catarina. portador da 

Cédula de Identidade no 12/R2.991 876. expedida pela SSP/SC em 20 06.1989, e do CPF no 

850.145 .839-20. Unicos sócios da Empresa "REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA - ME''. 

e com o Titulo do Estabelecimento: REAFRIO. com sede na Rua Sagrada Família. no 351, 

Loteamento Vale do Sol, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no ('NPJ/MF soo n° 03 .809.314/000 1-28. registrada na Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42202827695, em 10.05.2000. resolvell' alterar seu 

Contrato Social Já adequado ao NCC e consolidado em data de 09 de Outubro de 2003, 

mediante as seguintes cláusulas: 

PRli\1EIRA: O socio ROGÉRIO MARCOS 1'v1Ell\TE, retira-se da sociedade. cedendo e 

transferindo suas cotas de capital para o novo sócio que está sendo admitido na sociedade, Sr. 

DARCI SIMO:'II, brasileiro, natura~ de São Carlos/SC. casado pelo regime de Comunhão 

Universal de Bens. empresário, res idente e domiciliada na Rua Prefeito Albino Cerutti Cella. 

n° 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, portador da 

Cédula de Identidade no 12/R- 444.813. expedida pela SSP/SC, em 11 1 U996 e do CPF n. 0 



220.936.999-15, sendo 4.000 (quatro mil) cotas. no valor de R$ 1,00 (hum real) cada 

totalizando R$ 4 000,00 (Quatro Mil Reais), qt,e está sendo pago ao retirante em m ~--~---~:;;;." 

corTente do país o valor de R$ I O 000.00. Assim o sócio retirante declara para os devidos fin. Nova C;:n\\.\ ·" 

ter recebido os valores das alienações das quotas da empresa. e como os demais haveres 

perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e 

nem da sociedade dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação. 

SEGUNDA: O Sócio EDUARDO JVIIGUEL SIMON, acima qualificado. cede e transfere 

parte de suas cotas de capital, na quantia de 16.000 (dezesseis mil) cotas, no valor de R$ 1,00 

(hum real) cada cota, totalizando RS 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) ao novo sócio Sr. 

DARCI SIMON, acima qualificado, dando o cedente ao cessionário. ampla, geral, plena e 

irrevogável quitação, assim como declara ter recibo todos os seus direitos e haveres perante a 

sociedade. das suas cotas tran feridas. 

TERCEIRA: Diante das alterações do quadro social, o capital social da empresa permanece 

inalterado. totalmente subscrito e integralizado no ato constitutivo e posteriores alterações, em 

moeda corrente do país, no valor de 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). dividido em 40 000 

(Quarenta Mil) cotas, no valor de R$ l ,Oq (Hutp Real) cada cota, que ficam distribuídos entre 

os sócios da seguinte forma 

EDLA.RDO WGUEL STMON 20.000 cotas/valor R$ 20.000,00 

DARCI SL.vlON 20.000 cotas/valor R$ 20.000 00 

TOTAL 40.000 cotas/valor R$ 40 000,00 

QUARTA: A sociedade será administrada pelos dois sócios, em conjunto ou separadamente. 

e a eles caberá a responsabilidade ou representacão ativa e passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social. sempre no 
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interesse da sociedade. ficando vedado. entretanto, o uso do nome empresarial em neg~ ""~ 

Q. ~/...\'.o~ (i 

~~-~~- _;.. ~-- .. _ 
'k~ ot- ~~. 

estranhos aos fins sociais. 

~c ....... 
QUINTA: O sócio DARCI SIMON declara sob as penas da lei, que não está impedido de c')ntu • \''?-, 

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 prevari cação, 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 publica ou a propriedade 

SEXTA: As demais cláusulas do Contrato Social consolidado, não atingidas pelo presente 

instrumento permanecem em pleno vigor 

E pôr estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

' 

Rogério Marcos Meine 

Tesremunhas: 

~-
1'\eli Dreifke T 
CPF: 612.960.909-49 CPF - 605. 969-0C A T Yl 

CL 12/R 2.039.661 SSP/SC.. C.l. -13/R-2.759.539 SSP/::il... 

l-
UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

· CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/08/2005 
06 N': 20052279839 

Protocolo: 05/227983-9 ~ )) , J .L , 

l 
Empresa:42 2 oz s2769 s ----~-JW'fl/r>Cf3•(Jr)'V~~ 
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REFRIBRASIL INO. E COM. LTDA - ME 

CNPJ/MF.: 03.809.314/0001-28 

4" (QUARTA) ALTERAÇÃO DO CONTRt\. TO SOCIAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, nascido em 

O 110611981, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cel!a, n.0 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, 

portador da Cédula de Identidade n.0 12/C- 3.682. 736. expedida pela SSP/SC, em 02.08.1994 

e do CPF n.0 032.741 .059-02 e DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado 

pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliada na Rua 

Prefeito Albino Cerutti Cella, n.0 387, no Município de Maravilha. CEP: 89874-000, Estado 

de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade n.0 12/R - 444.813, expedida pela 

SSP/SC, em 11.11.!996 e do CPF n.0 220.936.999-15. Únicos sócios da Empresa 

"REFRlBRASIL IND. E COM. LTDA - ME", e com o Título do Estabelecimento: 

REAFRlO, com sede na Rua Sagrada Família, n° 351, Loteamento Vale do Sol, no 

Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF 

sob n° 03 .809.314/0001-28, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o 

!'\IRE 42202827695, em 10.05.2000, resolvem alterar seu Contrato Social já adequado ao 

NCC e consolidado em data de 09 de Outubro de 2003. mediante as seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA: A sede da sociedade passará a ser na Rua Euclides Mario Canalle, n° 361, 

Bairro Nova Morada, Município e Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 

89874-000. 

SEGUNDA: Fica incluído no objeto social a Fabricação de Máqtúnas e Aparelhos de 

Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial, Peças e Acessórios; Serviços de 

Dobras e Cortes de Chapas, Perfis e Tubos de Ferro e Alunúnio; e Montagem de Máquinas e 

Equipamentos Industriais. Em Razão dessa modificação no objeto social a cláusula segunda 

do contrato social passa a ter a seguinte redação: O Objeto social é: 

a) Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para uso 

D 's~ico- Inclusive Peças; 

b) Tr sporte Rodoviário de Cargas em Geral; 
í 



c) 

e Comercial, Peças e Acessórios; 

d) Serviços de Dobras e Cortes de Chapas, Perfis e Tubos de Ferro e Alumínio; 

e) Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais; 

TERCEIRA: Fica criada a Filial n° 1, que será instalada na Rua Sagrada Famifia., n° 351, 

Loteamento Vale do Sol, Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa 

Catarina, sendo destacado do Capital Social a importância de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), 

com inicio das atividades em OI de Fevereiro de 2007. A Filial terá como objetivo social a 

Fabricação de: 

a) Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial, 

Peças e Acessórios; 

b) Fogões, Refrigeradores, Máquinas de Lavar e Secar para uso Doméstico, Peças e 

Acessórios; 

c) Serviços de Dobras e Cortes de Chapas, Perfis e Tubos de Ferro e A1umínio; 

d) Montagem de Máquinas e Equipamentos l:ndustriais; 

QUARTA: As demais cláusulas do Contrato Social consolidado, não atingidas pelo presente 

instrumento permanecem em pleno vigor. 

E pôr estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

/ Maravilha, SC, 01 de Fevereiro de 2007. 

/ '" ----------
/ ------/ . 

. Eduard6Miguel Simon 

Testemunhas: 

~· 
CPF: 850.145 .839-40 
C.I.: 2.991.876 SSP/SC. 

-::!;~ JUN r A COMERCfAL DO ESTADO. DE SANTA CATARINA 
. • . CERTIFICO 0 REGISTRO EM 0910312007 

SOB W 4290075414B !:.' ~ f 
Protocolo: 07102491 1-3 -{;.[v:v-r;cf)>V-.ivw?("'-:-J~J 

Empresa:42 2 0282769 5 ) ,_.:,; ____ -· _ 
RE:fRISPJ".sn. IN ~ - ' cc:;. w r,.; ' ' ' ··-FÃ'Bi.~NA EVERLING DE FREITAS 

SECRETARIA GERAL 
. - ---- --- - - -- -

Marco Antonio H. Costa 
CPF -018.410.549-84 
C.L -13/C-2.792.963 SSP/SC. 
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REFRIBRASILINO. E COM. L TOA ME 

CNPJ/MF 03.809.314/0001-28 

s• (QUINTAl AL TERACAO CONTRATUAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiró;' natural de Pinhalzinho/SC, casado pelo regime de Comunhão Parcial de 
Bens, empresário, residente e domiciliado na rua Santa Catarina, 326, Apto. 303, no Centro, em Maravilha, estado 
de Santa Catarina, CEP 8987 4-000, portador do CPF n°. 032.741.059-02 e da Carteira de Identidade n°. 3.682.736-
SSP/SC, expedida em 18/0212003 e DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Car1os/SC, casado pelo regime de 
Comunhão Universal de Bens, empresàlio, residente e domiciliado na rua Pref. Albino Cerruti Cella, 387, no Centro, 
em Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do CPF n° 220.936.999-15 e da Carteira de 
Identidade n°. 444.813-SSP/SC, expedida em 11/11/1996, únicos sócios da empresa REFRIBRASILINO. E COM. 
LTDA ME e com o título do estabelecimento "REAFRIO", com sede na rua Euclides Mario Canalle, 361 , no Bairro 
Nova Morada, em Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJIMF sob o n°. 03.809.314/0001-28, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina -
JUCESC sob o NIRE 4220282769-5, em 10/05/2000, resolvem alterar seu Contrato Social, já adequado ao Novo 
Código Civil e consolidado em 09/1 0/2003, mediante as seguintes clausulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Capital Social que é de R$ 40.000,00 {quarenta mil reais), dividido em 40.000 {quarenta mil) quotas no valor de 
R$ 1,00 {um real) cada quota, fica pela presente alterado para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 
800.000 (oitocentas mil) quotas, no valor de R$ 1.00 (um real) cada quota. O aumento de R$ 760.000,00 
(setecentos e sessenta mil reais) se origina da conta Lucros Acumulados, subscritos e integralizados pelos sócios, 
na mesma proporção de sua participação no Capital Social em moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Em virtude da alteração ocorrida, o Capital Social da empresa fica assim distribuído entre os sócios da seguinte 
forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 

DARCI SIMON 

CLÁUSULA TERCEIRA 

400.000 quotas 

400.000 quotas 

R5 400.000,00 

R$ 400.000,00 

50% 

50% 

As demais cláusulas do Contrato Social consolidado e posteriores alterações, não atingidas pelo presente 
instrumento permanecem em pleno vigor. 

CLAUSULA QUARTA 

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que doravante terá a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A Sociedade gira sob o nome empresarial "REFRIBRASIL IN O. E COM. L TOA ME" 

A empresa adotará com Título do Estabelecimento à expressão "REAFRIO". 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

O objeto da sociedade será a exploração de: 

1 - 2751-1/00- Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico- inclusive 
peças; 

2- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de cargas em geral; 

3- 2823-2/00 -Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 
peças e acessórios; 

4- 2439-3/00- Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 

5- 3321-0/00 - Montagem de máquinas e equipamentos industriais. 

CLÁUSULA QUARTA 

O capital social no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralízado em moeda corrente e 
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, fica distribuído entre os sócios 
da seguinte forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 

DARCI SIMON 

CLÁUSULA QUINTA 

400.000 quotas 

400.000 quotas 

R$ 400.000,00 

R$ 400.000,00 

A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de junho de 2000 e seu prazo é indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA 

50% 

50% 

A sociedade possui uma filfal instalada na rua Sagrada Família, 351, no Loteamento Vare do Sol, em Maravilha, 
estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJIMF sob o n°. 
03.809.31410002-09, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC sob o NIRE 
42900754146, em 09/03/2007, com a mesma atividade da Matriz, com destaque de capital de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), tendo iniciado suas atividades em 01 de fevereiro de 2007. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais 
sócios, aos quais 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 OITAVA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 
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CLÁUSULA NONA 
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A sociedade será administrada pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMON e DARCI SIMON, 12m: cG:nj:!ntó o~:>- ·1:_-~. --, ~ 
separada~ente e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da soc~edad~,: judic.ial ~~, ~~-,; ,;; o<?-- · 
extraJUdiCialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da "';·•n!;~_:.... 
SOCiedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Caberá aos administradores, a pratica dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto 
dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para: 

1• · A representação da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer 
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem com autarquias, sociedade de economia 
mista e entidades paraestatais. 

2!' • A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca, alienação, 
constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer fonma de bens móveis e imóveis da sociedade, 
detenminando os respectivos tenmos, preços e condições. 

3° - A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da 
sociedade, inclusive escrituras, titules de dívidas cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

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 do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Nos quatro meses seguintes ao ténmino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a fonma estabelecida no§ 3" do Art. 1072 do 
Código Civil (Lei n• 10406/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de 'pró labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

Parãgrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação aos seus sócios. ~"' 
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. . 1. • - •• 
Os sócios e Administradores, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a fldr'1in3'tr?çiio;- --~ .,./""'! .r--
SOCiedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efei,o!:- dela; a pe 'Y-~ ... • -. _ 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou 0 •·.:> f" <:(·'~- • 
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 SÉTIMA 

Fica eleito o fórum de Maravilha, SC, para o exercício de o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 03 {três} vias, de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas, que também assinam. 

~:;g,.rs;®o 
Testemunhas· 

Marco Antonio Hoffmann iosta 
CPF 018.410.549-84 
RG 2.792.963·SSP/SC 

Neli Dreifke 
CPF 612.960.909-49 
RG 2.039.661 -SSP/SC 

JUNTA COMERCIAL DO eSTAOO"õESÃNTA CATARINA-· 

\ 

• CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/06/2008 SOB N•: 20081358679 
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REFRIBRASIL /NO. E COM. L TOA 
Rua Euclides Mario Canalle, 361 , Bairro Nova Morada 
Maravilha - SC. 

EDUARDO MIGUEL SIMON brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, Separado, empresano, 
residente e domiciliado na Av. Padre Antonio. 290. Apto 301, Centro, no município de Maravilha, 
estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do CPF n° 032.741.059-02 e da Carteira de 
Identidade n°. 3.682 736-SSP/SC. 

DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens . empresário, res idente e domiciliado na Rua da Arvore, 21 O. Bairro 
Panorãmico . no município de Maravilha . estado de Santa Catarina, CEP 89874-000 , portador do 
CPF no. 220.936.999-15 e da Carteira de Identidade n°. 444.813-SSP/SC. únicos sócios da 
sociedade empresaria limi\ada que gira sob o nome empresarial de REFRIBRAS/L /NO. E 
COM. L TOA com sede e domicilio na Rua Euclides Mario Canalle , 361 , Bairro Nova Morada, no 
município de Maravilha-Se, CEP· 89874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, com 
seu Contrato Social registrado na JUCESC sob nn 42202827695 em 10/05/2000. RESOLVEM de 
comum acordo alterar seu Contrato Social, nas condições e cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA: O objeto social fica alterado para· 

1 - 2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 
industnal e comercial peças e acessórios: 

2- 3314-7/07- Montagem de rnáqu1nas e equipamentos industriais, 

3- 2439-3/00- Serviços de dobras e cortes de chapas. perfis e tubos de ferro e alumin1o; 

4- 2930-1/01 -Fabricação de carrocenas tanque para caminhões; 

5- 4930-2/02- Transporte rodoviário de cargas. intermunicipal e interestadual: 

SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL 

1 1- Sob o nome empresarial de "REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA" gira uma sociedade 
empresária limitada, que será regida por este contrato social, pela Le1 10.406/2002 e 
supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas. 

1 2- A sociedade adotou como titulo do estabelecimento a expressão "REAFR/0". 

Cláusula 2- SEDE E FORO JURÍDICO 

2.1- A sede e foro jurídico da sociedade é na Rua Euclides Mario Canal le. 361. Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-Se, CEP: 89874-000. 

Cláusula 3- INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO 

3.1 - A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2000 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

Cláusula 4 - DENUNCIA DE FILIAIS 

4.1 -A sociedade possui uma filial instalada na Rua Sagrada Família, 351 , no Loteamento Vale 
do Sol, em Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000 . inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurid1ca- CNPJ/MF sob o n° 03.809.314/0002-09, registrada na Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina- JUCESC sob NIRE 42900754146 em 09/03/2007, com a mesma 
atividade da Matriz, com destaque de a ·.ai de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo iniciado suas 
atividades em 01 de fevereiro de 2007. 



Cláusula 5- OBJETO SOCIAL 

5.1 -A sociedade tem por objeto social o ramo de: 

1 - 2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação 
industrial e comercial, peças e acessórios; 

2-3314-7/07- Montagem de máquinas e equipamentos industriais, 

3- 2439-3/00- Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 

4 - 2930-1/01 -Fabricação de carrocerias tanque para caminhões· 

5- 4930-2/02- Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal e interestadual; 

Cláusula 6- CAPITAL SOCIAL/QUOTAS/RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 -O capital social no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado em 
moeda corrente e dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de RS 1.00 (um real) cada 
quota, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 

DARCI SIMON 

400.000 quotas 

400.000 quotas 

R$ 400.000,00 

R$ 400.000,00 

(50%) 

(50%) 

6.2 - A responsabil idade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do Capital Social 

6.3 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas a alteração contratual pertinente. 

6.4 - As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou 
gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula 7 - DA ADMINISTRAÇÃO 

7.1 -A sociedade é administrada pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMON e DARCI SIMON, em 
conJunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrarem ativa e passivamente a 
sociedade, em todos os atos judiciais e extrajudiciais, autorizados ao uso do nome empresarial. 
vedado no entanto. em atividades estranhas ao objeto social. 

7 2- Caberá aos administradores, a pratica dos atos necessários ou convenientes à administração 
da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para: 

1° - A representação da sociedade em Juizo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceJros, 
quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem com 
autarquias. sociedade de economia mista e entidades paraestatais. 

2° - A administração. orientação e direção dos negócros sociais, inclusive a compra, venda, troca, 
alienação, constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens móveis e 
imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições. 

3°- A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade. inclusive escrituras, títulos de dívidas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7 3 - Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal a 
titulo de pró-labore e cuja quantia será retirada men !mente pelo administrador. 
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7.4- Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exerc:cio-:;Ôc~l· os-~ócios delibe( 
sobre as contas e designarão administradores se for o caso. 

1 

~ ·-~Y-

Ciáusula 8- DO EXERCÍCIO SOCIAL,BALANÇO,DESTINO DOS RESULTADOS ,~:.,~~ '~-~, ~ 
8.1 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se encerra '' ,, 
em 31 de dezembro de cada ano. ~ C'~~"J,':;. p~--

8.2 - No final do exercício social , os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração. procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. 

8.3- Os lucros ou prejuízo apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção 
de suas quotas de capital. 

Cláusula 9- DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - 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 do sócio 
remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base n.a 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 10- DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 

10.1 - Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação cr iminal. ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevancação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, c::ontra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência , contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, juntamente com 
02 (duas) testemunhas que a tudo presentes também assinam. 

/ 

Maravilha , SC, 01 de Dezembro de 2009. 

/-~-

~~ !7.. _L,-~tn 
/YUJ/'w~~-

MARILENE L Ç>0 PRADO BROETTO 
CPF- 870.576.979-53 
RG- 3.260.247-SSP/SC 

~-JUNTA COMERCIALDÕ ESTÁDO DE SÀNTA CATARINA - -
' ~) ~ CERTIFICO O REGISTRO EM 22/1 2/2009 SOB N°· 20092941605 , 

• Protocolo: 09/294160-5, DE 16/12/2009 i 
i Empre sa:42 2 0262769 5 ~- -
' i\E? RieRAS:!. !~D- ~ CCO·: . L TDI\ (r'-
, -
1 

! 
MONIOU~ OLINGEA PHILIPPI 

SECRETÁRIA GERA~ 

__ -AUTE~f!'!CAÇ~O ~F IJ6!42! - .. 
Auttntleo a prllente c6pla fotott&tlca por ttr uma 

d • 11 I do -"'~lnal qut m• rol aprlltntaclo, com • 
rtpro uç o • "' '• 
qual corht1 • dou F•. 
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·: ~EFF,?IBRASIL JND. E COM. LTDA . 
~ua E!Jclides M-ario Canalle, 361, Bairro Nova Morada· ·: 
Maravilha - SC . 

. · .. Et)UARDO ·.M~(3Ü~L SfMO~. · brasileiro, natural de ; Piah~lzinhol$é , Ca~ad~ pé to regime .de 
· .éom~ntião parcial de bens, empresário, residente e domiCiliado na Av: Araucária, 1222, Centro, 
.iio :municípjo de Maravilh.:~, estado de Santa Catarina, CEP ·!39874-000, portador do CPF n°. 
032,741.059-02 ~da Carteira de lçlehtidade n°. 3.682 .. 73.6-SSP/SC; , • · 

. . . DÀ~Ct. SIMON, brasileiro, natural: de São Carlos/SC, casado -p.~lo ~~gir:ne- de Comunhãd 
. ·Universal dé Bens, empresário~· resid.ente e domiciliado na ·-Rua da Àivo~e 210 Bairro 
~an'or.âmlco, no município de Maraviiha, estado-de Sar.it~ •jatarina; CEP .8'9874~000, ~ortador 

;do.CPF n°. 220.936.999-15 e da Carteira de .. ldentidade n°. 444:813-SSPISC, únicos s6cios da 
· s<;!êi.ecJade .empresarià.Hmitada. qlle gira sob o· nome. empresa~ial de !REFRIBRA.SIL IND~ E 
COM:.LTDA com sed~ e dórriiciijo 'n<! Rua Eudrdes Mario ézm.ane·. 36·1 , Bairro. Nova Morada, 
nb municípió de Maral(ilha--SC, 'CEP: 8987.4-000, in.sciit·a no ~NPJ sob'n° ·03.809.314/00o1-28, 
com seu Contrato ~ocial registrado · na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000, 

·RESOLVEM de comum acordo alterar seu· Contrato Social, nas .condições e. cláusulas 
.. ·. $egulnt_és: · · · ~ · · · · 

PRIMEIRA: b objeto social fic·a alterado para: 

1 ~ · 2~23-2/00 - F abricaçao de. máquinas e , aparelhos de : refrigeraçã.o e ventilação para ~s~ 
iodu~trial e.comercrat, peças eac:;essórios; · i' · · 

· · ··. · 2·- 3321-9i OO- Monta9.~m de máquinas~ eq~i.pamentos industrfais.; 

. . 3..:. 2599-~/02..., SerViÇO$ de dobras e cortes de ché1pas, ·perfis e tubos de ferro e a1umínio; 

· :' · .. 4::..:· 2~30-.110{:.:.: Fabri~aÇã'o de qarroc~erias tanque.para caml~·hões'; : · .: 

, ·s.~-493~~2/02 -Trans~r:ú: rodovi~.ri~ d~ c~rgas , int~u~iclp?ll. in~~r~stadua: e .intemaclona!; 

·6. ~ 6o1 0"2/02 -Aluguel de im~ve!.s próp~os. .. ,, . 

SEGUNDA:· o Capital Social que é de R$ àóo.ooo',ÓO: {Oitôcent~ .mli . reais} , dividido em 
800.000 (Oftocentas mil) ·quotas no valor de .R$ 1,00 (t,tm · real) cada quota, fica pelo presente 

·.- al!~r?ào para R$ · 1o.ooo.ooo.·o_o (Dez m.ilh.õ.es .de reais).: ~ivididos .·em 10~.000 .(Cem mil) 
·. qu0tasi nd valor de 'R$ ioo;oô (Cem .re~is) cáda -úma.: (). ai,Jrnento de R$ 9~2ÇJO .poo,op (Nove 
. milhões. e duzentos mil. ·reais} -se .origina ·da conta · Lucros Acumulados; . subsnritos e 
;·.:integ~alizados pelos .sj)ciCls, na me$ma proporÇão de sua participação no .Gapitaf Sociàl em_ 
., moed~ corrente tlacional. . ' 

.. ,. 

TERCEIRA: Em virtude ·· da plteração ocorrida, o Capital Social da empresa fie~ àssim 
.distribuído entre .os sócios: . . 

·EJi)WARÓO MI,GUEt $1MON 

.:oARÚSJMON 

, .. ,QUART k : À ·.vis 
~egúinte 'tedaçã 

"'-L--. 

. ,· 

SÓ .. OOÓ qÚotas·(SO?/o) . 

so:ooo·quotás (SO%) · 

'R$ ~-OQO. OOO,OO · · 
. R$ 5~000.000,00 

aju$.t~da, cons~tjda~se ·:o .. co11trato sociàl, cqm a 

'rtt' . <.~ . . ~ 
. . '• 

- - -AUTEIIlTtCAÇÃO N° 0643Q5-
Autentlco 1 prnenh cópia fotoat!lllca por ur uma 
rtproduçlo ~11 do original que me foi apreuntado, com 1 

qual conferi e dou F•. ~- ):;-, 
ISS' ~-:-· '- '\ 

e~~ f~ dl verdade '<' · )-' 
M~ mlio de 2016 (f 2 ··;• 
CINTIA VITORIA B - Taballl Onlgnada '5 ~' 
tmolumontoo: RS 3,00 o lo: RS 1,70 - Total. R$4.70 ~( ·' ~ - ~ 
~~!~_D~~~~I ~~ -~iscalizaçlo- Selo normal ·._ ~~ ,~S.)-



0 'f; A ;~~u 
~. . "'/. (jj. . 0 

~ .. ,. ·.... l..t.:. . . ~ 

·:ctá~s~Jà· .J - -NOME·EMPfU~SAR(AL . ~~. , ~Fc.. ~~.\~~-- ~ 
1.1- · -Sob o nome em·presarié~l . de_ "REFRIBR/!t.SIL IND. E--COM. LTDA". gir ~má y ") 

· .. 
~·t /~:;.. . .. : ,_ •. ·., 

· _ ·.sociedade empresária limitada, que será regida p~r es.t~ contrato soCial·, pel -ll)~~-·---~· 
.. ; 10.106/2002 e supletiVamente pela Le1 das Sociedades Anon1mas. . . . "'c,,a C w .<l 

:_ . 
·.\.: 

.. . . ·-~ ' '· ~-- ·. '. 

."'· ·· . 
' • I ', J •• . '- ··' ,,. 

. • ·.·. · .. 
:;'•. •' .• J': ~- : t ... - .. 
. • 

.r·-

. 1.;2~ -~sociedade. adotou como títCJio do estabelecimento a expJessão "R~AFR/0". · ao 

·, Clá~~uia 2 - SEDE e· FORO J-URÍDICO 

2.1- A: sede. e foro jurídico ·da sociedade é· na Rua Euclides Mario -Canalle 3B1 Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-se. CEP: 89874-000 ·. ' · ' 

. ,; 

Clá.u~~la 3 -INICIO E PRAZo' DE DURAÇÃO 

3.1 - _A sociedad~ inicio1,1 .sLias atividáqes em· 01/06/2000 e-- s~u prázó dê duração-é por tempo 
indeterminado. · . · .. . ; ._ . -. . . . ·. . . . . : . 

. -P-Iául>-Uia:-;4.-·.DENVNCtA DE FILIAIS < · 
. . · ,. .. . ' ' , · . . . . . . 

4._1 ·-A sociedade possui. uma fflial instalada na Rua-Sa~~ada Família, 351 , no l~teamento 
:.'· Vale·: do Sol, em Maravil!ía, ,,e'stad~::de Santéil Catàrirúii, .:CEP: 89874-000~ ' insdita no-Cadastro 

·:N.acional d.a Pesspa Juríc!ica ,:.._ CNP.JIMF sob o · n°. 03.809.314100.02-09, .registrada nà Junta 
- · Comerei~! do E,st~:ldà de Santa·.Catar'ina - JUCESC, .. sób o 1\JIRE· 42900754146\ em Ô~/03/2007 .' . 

C0m. a .mesm~ atividade çla M;:ítriz, 'com destaque de Capital de R$ 4.000,00 (qoatro m11 reais-), 
· · fendqlnidado s~:~as atividades e.m 0.1 de fevereiro -de.2-007; . · . · ·. · .· . · · · 

. :· Ctâusuià 5 ~ OBJETO SbCIAI-

. 5.1 .::.... f:. sociedade ter.n_p9r:objetó social o ramq d.e: · 
' ' .·· ' ' . . . 

1 ·- 2823-2/00. - Fabricaç§o de ~áquinàs. e. aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 
:~ · -' . . ' . . . . industiiaf e·comercial, peças.e'acessórios; . . . 

,. 2 ·.-,3~2-1 "0/00 - ·M~ntager.~ de máquinas e equipamentos inEiu~Mais; · 
'f • • • ' • ' • .. •. • ' 

-3 - 2599-3/02 .::.serviços<?~ dobras e 'cortes de chap:as, pel'fis e tubo~ de _ferr~ ~alum ínio; _ 
·,· : . . ' . . . ~ ,~ · . ' . ' 

4 - 2930-1/01 -Fabricação de -carrocerias tanque para caminhões; 
. . , 

. 5. -:- .4Q30-2/02 - Transporte r'odbv(árió de carg·as,' lntero)unidpal, iritéresf~aua l e internacional: 

.6:.- ~o1o,;2J02-:- Alug~ei de i~óvels próprios. - · . · . · 
•• >-4 • .1:' . 

. dá~s-ul~:s :;_-.CAPITAL SOCIAÚQUOT ASIRESPONSABILIDADE. DOS sócios 
-~;-1_ .. ~ .9·: c~pit~l ~oÇiàJ -~~ ~~ior de R$ 1ó:ooo. op~-;ÓO (~z-_ ~iiD&is>,l~ · r~!~), . totalmente 

· int~gi.atizado em moeda gofremte _r:tacional, divididqs em ~~0.000. (Ce':'i m1l) quotas .no· v~lorde · 
, __ _. 'R$10o;oo .(Cem 'reais) càda ,uina, fica assim-distribuído ent~e os sócios: : 

. ·.:_ .· ... .EouAROo' MiGUEL StMON ' ' . 50.000 quotas (SO%) . . B$ s.obo._ dOO,oO 

. , 

. ·~ARei -.síMoN· . . · · 50.000 ~!J~tas (5Ó0;i) R$· s,ooq.ôoo,oc;> 

.-_ 6.2 < .. .;' A. respohsabilidad~ de cada sócio é restrit?l ao .vaior'de .su_as quôtas, mas todos 

.. responperri solidariamente pela integralização do Capital SociaL . 
• . . . ·. · . , '• : ! . ' ' . . '. ·: . . -· 

· 6.3 -7-.As quotas são indi\fislveis e_ não P?d~.rão ser cedidas q.u transferidas a .terceiros sem o_ 
: cO'nsentim€mto do outro sacio, a· quem fica ' assegúrado e111. igualdade de Çondjções e preç~ o 
qireitÓ :de preferência ~a - a sua aquisição: se post~s â venda, formalizando, se realizada a 
c~ssãci delás a alt ' ç ,o (~?ntrattiê!l pertinente. . - - . . . . . 

• .... • j ·, ~-: 

l > ' ' • .... • ' >' • .... ( 

·~~ris..também não poderão ·ser caucionadas, emf)enhadas, oneradas. ou 
~nte a qualquer-títu1o, sem ~i,rto(izaçãodo ou~ro -sócio, . · 

. ~.··· ·· ··.c,t· ~~ 

CINTIA VITÓRIA BAR • Tabtlli Ottlgnada 
Emolumentos: lU 3,00 +te lo: RJ 1,70-Total: R.$4,70 
r-'- n :-:.11 ,... ~ i~ ... ~ li.,~,..sn - ~•In normal 
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~~\~ UP.4 
,.<v . 4?<::--

. . . . . . ·r:..· . ., ·{~F": !y ·~~ ~ 
. __ Ciát,~sul~ 7-: DA At:;>MINISTRAÇÃO ·:; . ?'...<_ 
?-1 ~ AsÔciedade é administrada pelos sócios EDUÀ:Roo··MIG.UEL -SIMON.e DARCI s ,... ~ ' · 

· .êm .cõnjunto oú separadamen'te, com ·poderes e atribuições de: .ad-ministrá-rem i:ltíva ~c -~ · -~ . 
. pàSsh/a!l'lerite a_ ·~ocJedade, . em -todos os a't~s.ludiciçlis ~ extraju,diçia~s,· autorJzad~ ao uso do ilrrtu. '?,'i-'.. • 
. nome empres~~1al, v~ado ~o entanto, em atividades estranhas ao obJeto soaaL 

, '7_2· -· . Çabe~á áos·. administradores, a pratica dos. atos · ne~es~a-rios ou conv~niente$ à 
:. ·adrrririistraÇão da rrye$ma, para· tanto dispon·cto eles; entre outro~: podtÚes,. d9s nece~Sários ' 

_para: .. '·. · · · 

·1°:.-·. A ~epreSentaçãq da s0ciedade em ,Juízo e. fora .dele, atlva :·o~ passivamente, perant~ 
' terç'eifos, quaisquer repartições 'públicas, 'autor[dades 'fed~rais,. estâduais ou municipais' bem 
com aútarquias, sociedade de .e~onomia mista e entidades paraestatais. . . . . . . . •' 

.·· . .. 
2° ~-A administração~ oriertação e direção dos neg~cios sociais; inclusive a compra, venda, 

· .· · ·tr'o_ca,: C!li~na9ã~i. con~tit~ição de é_ara~tia hi~tecária· o~,_p.enhor PQr ql!alquei. f()rn:ia de bens · 
. move1s·e 1move1s da sociedade, deferm~nando osrespect1vos termos;·preçqs.e condições. . . . . ' . . 

7.3 - _Pelós serv!ços.prestado.s a sociedade, os sócio's Poderão ·fixar uma·remuner~ção mensa.l 
·. · .' -.a titulo de pró-labore e cuja qu~ntia será retirada mensalmente pelo administr<i~ddr~· · , . . . . . . 

. -: .. " ' ~. . ' }' . : _. ' 
' . ' ' • ' I •. : ' ' • ' I o : , : ' ' .~ ' ; , " ' . ' ~· ' ' • ', • ' ' ', j, ' :' 

J.4. - ~ Nos : quatro. ·J::>rir'r)éiros .. _mesés seguintes ,a_o término do ~xercício social os sócios 
d~liberarão sobre as'cohtas·e·designarão administrádorés .se for o-caso .. 

·· .. · .. 

CtáÜsuta· s·- .tiQ - ~XERÇÍCIQ SOCJAl, .. BALANÇO, .DESTlNO·:D_O~ REStJLTAD(:>S 
-.-8.1 '_ o ~x~iCio .$obial c~inCicti'rá .cÓin o·_ano .e<ivÚ-i·.· inic·i~ndo-se em ó'1 de janeiro e se 
encerrimdo .e.m 31 de dez!=!rritiio década" ano:· . i. . .. . . . . 

,. 
8.'z· -~No final · do exercício so~iat, os administradores p(eStarâo· contas justificadas Clé. sua 
admin_istráção, procedendo~se a-elaboração do- ·in:>~éntáriO:; do .balanço patrimonial e do qalanço 
d~ re_st.iltado econômico . . ·. ' ' . 

. :_~·. 3' ~ Os luc~os ou .prejuízo apurados, serão distribuíd(lS 'ou suportados pelos ·sócios na 
pró porção dé suas._quotasl de capital. · 

ctãu~ula 9 ~ ~~ RETtRA6A.QU FÁ~ECIMENTO DE. SÓCI,O 

, ., . .. . . .9.1 .:... Falece.ndo ou interdit~do qualquer sódô, a socied~de ·contint,~ará suas atividades com os . 
-~·; ::. . . herdeiros .sucessores e o ·in'capaz . . N.ão-sendo possív.~l ·qu iDéXtstindo ·interesse ·destes ou. do 
,. --: .. ,. sócio r~rnanescente, o :'Valor ·de seus haveres será ap.uradp e liquidado com .base na situaÇão 
· -. ·_-·.; :·><.- . ,._-pátrirponiatda sociedade, à data da resolução, verificada em ,balançp_especial~~=m~e levantado: 

.;. ~:. ~.... . ·. . . . . . ~ 

. ' 

~- ~~-- ' 
: , . ;' · 

,'. · .. ~páfágrâfo Único.-:- Q méi~rr.10 procedimento' será adotado' em. outros casos em q~e a Sociedade .• ~.se resol;,)a em relação a seu 'sócio .. '· ·.' ·. ' ... ': .· ; . '· . ' . . .. •. . ' ' ' . . ' . 
:1. . ' : . . ., ' . . . '. 

~ ' .. 

,' "·· 

·exercerem 
. crimin~l . 

'.t;bL,ARAÇÃO DE OÉSEMPEDIMENTO 
. istrad_or~s. deClaram sob .. as penas . d~ lei "que. não .estão . impedidos de 
inistraÇão. da sociedade, por lei especial, ou em ~ v-irtude (je cond~nação 

_e encontrarem sob· os . efeitos dela, ·a pena ·que vede, ainda que . . . ' . 

.., 

.) 

Em ~~ da vor dado 
Mara Ih~ do 2<116 

CINTIA VITÓRIA BAR~- Tabolll Onlgnada 
. - ·· .. •• """' ... • ••o: RS 1.70 - Total: RS•.7o 
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. < JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/06/201 3"SOB N°: 20f31 193678 · 
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REFRIBRASIL IND. E COM. L TDA 
Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova Morada ' 
Maravilha - SC. 

'., ~~: ~ ~ 
~ -

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, Casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, empresári9, residente e domiciliado na Av. Araucária, 1222, Centro, 
no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do CPF n° 
032.741.059-02 e da Carteira de Identidade n°. 3.682 .736-SSP/SC; 
DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens. empresário, residente e domiciliado na Rua da Arvore, 21 O, Bairro 
Panorâmico, no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador 
do CPF n° 220.936.999-15 e da Carteira de Identidade n°. 444.813-SSP/SC, únicos sócios da 
sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de REFRIBRASIL IND. E 
COM. L TOA com sede e domicilio na Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova Morada, 

-no município de Maravilha-Se, C~: 89874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, 
com seu Contrato Social registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000, 
RESOLVEM de comum acordo . alterar seu Contrato Social, nas condições e cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: Fica pelo presente instrumento criada a Filial n.0 02, com sede na Rua Mato 
Grosso, 662, Bairro Setor 02, no município de Jaru, estado de Rondônia, CEP: 76890-000. 

SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 

Cláusula 1 - NOME• EMPRESARIAL 

1.1- Sob. o nome empresarial de "REFRJBRASIL IND. E COM. L TDA" gi~a uma 
sociedade empresária limitada, que será regida por este contrato social, pela Lei 
10.406/2002 ·e supletivamente· pelá Léi das Soçiedades Anônimas. 

1.2- A sociedade adotou com~ título do estabelecimento a expressão "REAFRIO" .. 

Cláusula 2 - SEDE E FORO JURÍDICO 
2.1- A sede e foro jurídico da sociedade é na Rua Euclides Mario Canalle, 361 , Bairro Nova 
Morada, no. município de fylaravilha-SC, ÇEP: 89874-000. · 

. - Cláusula 3 - INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO 
3.1 - A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2000 e seu prazo de duração é por tt;mpo 
indeterminado. 

Cláusula 4 -DENUNCIA DE FILIAIS 

4.1 -A sociedade possui duas filiais, sendo: 

Filial 01 - com sede na Rua Sagrada Família, 351 , no Loteamento Vale do Sol, ern Maravilha, 
estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
- CNPJ/MF sob o n°. 03.809.314/0002-09, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina- JUCESC sob o NI~R2900754146, em 09/03/2007, com a mesma atividade da 
Matriz, com destaque de_ capi I de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) , tendo iniciado suas 
ativiçiades em 01 de fevere1ro d, 2007. 

Filial 02 - com sede na Rt~o Grosso, 662, Bairro Setor 02, no município de Jaru, estado 

de Rondô
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Cláusula 5 - OBJETO SOCIAL 

5.1 -A sociedade tem por objeto social o ramo de: 
' 

1 - 2823-2/00 - Fab~iC3Çá~ ce mác;ui~las e aparelhos de refrigeração e ventilacão para 
indus:rial ~ <.omE::rcial peças e acessórios; · · 

2- 3321-0/00 - Montagem de máquinas e equipamentos industriais; , 
3 - 2599-3/02 - Serviços de dobras e· cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 

4- 2930-1/01 - Fabricação de carrocerias tanque para cam inhões; 

5 - 4930-2/02 - Transporte rodoviário de cargas. intermunicipal. interestadual e internacional; 

6- 6010-2/02- Aluguel de imóveis próprios. 

Cláusula 6 - CAPITAL SOCIAL/QUOTAS/RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - O capital social no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de rea is), totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de 
R$ 100,00 (Cem reais) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

EDUARDO MIGUEL SIMON .,. 50.000 quotas (50%) R$ 5.000.000,00 

DARCI SIMON 50.000 quotas (50%) R$ 5.000.000,00 

6.2 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem sotidariamente pela integralização do Capital Social. 

6.3 -As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas a alteração contrat.ual pertinente. ... .. 

6.4 - As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou 
gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula 7 - DA ADMINISTRAÇÃO .... -

7.1 - A sociedade é administrada pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMON e DARCI SIMON, 
em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrarem ativa e 
passivamente a sociedade, em todos os atos judíciais e extrajudiciais, autorizados ao uso do 
nome empresarial, vedado n? entanto, em atividades estranhas ao objeto social. 

- 7.2 - Caberá aos adri-linistradores, a pratica dos atos necessários ou convenientes à 
administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários 
para: 

1° - A representação da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante 
terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais. bem 
com autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais. 

2° - A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, 
troca, alienação, constituição de garantia hipotecária ou penhor por q ualquer forma de bens 
móveis e imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições. 

3°- A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7.3 - Pelos serviços prestados a · de, os sócios poderão f1xar uma remuneração mensal 
a título de pró-labore e cuja qu~ r tirada mensalmente pelo administrador. 
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7.4 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término. dç,_ 3x::l.r::ício social ::>s 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores se for e:Caso. 

'-
Cláusula 8 - DO EXERC:-GíO SOCIÃL BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS 

8.1 - O exercício s::>cia~ coi;,ddirá com o ano . civil, iniciando-se em 01 de janeiro 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

l 

8.2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômicp. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital. 

Cláusula 9 - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
9.1 - 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 do 
sócio remanescente, o valor .. de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data dcf 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 1 O- DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 
10.1 - Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem 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 . 

E por estarem assim justos e contratados a~sinam o presente instrumento, juntamente 
com 02 (duas) testemunhas que a tudo presentes tâmbém assinam. 

Maravilha, SC, 30 de Julho de 2013. 

RICARD~ONZEN 
CPF- 781.830.659-53 
RG - 2.994.882 - SSP/SC 
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CONVÊNtO 
E. R. ,..,L • -"" ' Sro!n 

IND. E COM. L TOA 
Rua Euclides Mario Cané!Jie, 361, Bairro Nova Morada 
Maravilha - SC. 

EDUAR_DO MIGUEL Sltnc»l,. brasileiro. natural de Pinhalzinho/SC, Casado pelo regime de 
comunhao parcial de.ben<:;, empresário, residente e domiciliado na Av. Araucária 1222 Centro 
no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do 'cPF nº: 
032.741 .059-02 e da Carteira de Identidade n2. 3.682.736-SSP/SC; 
DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua da Arvore, 21 O, Bairro 
Panorâmico, no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador 
do CPF nº . 220.936.999-15 e da Carteira de Identidade nº. 444.813-SSP/SC, únicos sócios da 
sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de REFRIBRASIL IND. E 
COM. LTDA com sede e domicilio na Rua Euclides Mario Canalle 361 Bairro Nova Morada 
no municipio de Maravilha-Se, C~P : 89874-000, inscrita no CNPJ ~ob n° 03.809.314/0001-28: 
com seu Contrato Social registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000: 
RESOLVEM de comum acordo alterar seu Contrato Social, nas condições e cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: O objeto social fica alterado para "Fabricação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e venti lação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; Fabricação de 
máquinas e equipamentos para uso na agropecuária; Montagem de máquinas e equipamentos 
industriais; Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e ·tubos de ferro e alumínio; 
Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional; Aluguel de 
imóveis próprios; Locação de caminhões, reboques e semi-reboques, sem motorista; Comercio 
varejista de produtos saneante·s para uso agropecuário: Comércio atacadista de produtos de 
higiene e limpeza para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos químicos para uso 
agro-veterinário." 

SEGUNDA: Fica pelo presente instrumento criada q Filial n.º 03, com sede na Rua Ronie 
Paiva de Oliveira, 400, Bairro Alto Bela Vista, no município de Batatais, estado de São Paulo, 
CEP: 14.300-000, com objeto social de "Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos de uso industrial e agropecuário~ partes e peças (4663-0/00 e 4661-3/00i ; 
Comércio varejista de produtos saneantes para uso agropecuário (4789-0/05); Comércio 
atacadista de produtos de higiene e limpeza para uso agropecuário (4649-4/08); Comércio 
atacadista de produtos químicos para uso agro-veterinário (4684-2/99)." 

TERCEIRA: A sociedade poderá constituir o Comitê de Sócios, que será comporto por todos 
os sócios da empresa, independente de sua participação societária e terá caráter permanente. 
Paragrafo único: A empresa, a critério do Comitê de sócios, poderá dispor de Conselho 
Consultivo, com Regimento Interno próprio. 

QUARTA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 

seguinte redação: 

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL 

1.1-

1.2-

Sob o nome empresarial de "REFREBRASIL JND. E COM. L TDA" gira uma 
sociedade empresária limitada, e será regida por este contrato soc1al, pela Lei 
10.406/2002 e supletivamente J Lei das Sociedades Anônimas. 
A sociedade adotou como 'ulo ~estabelecimento a expressão "REAFR/0". 

-- -AUTE~'f!CAÇÃO r,~o Oi>438à- - 1 
AutontiCO I prOIOOtl copia foto•t•tlca por ltr ume ~~ 
reproduçio flol do original qu• mo foi apreuntado, co~a ~R . · " 
qual conftrl • dou F• ~ '16• 'J :.-<. 

Q -:"t'f (..' 
Em te da verdado. ~ 
Maravl a~ m"Jio dt 2016 0 ~ -" ' 

~~ ':r;) 
1--~-- C), 
--~ :to,~\./ 



T.;:'<.. 

direito de preferência para a sua aquisição se postas a .venda~lormalizando, se realizá 
cessão delas a alteração contratual pertinente. ., 

. 1 

6.4 - As quotas so~iais ~arrr.Sé~ nãv pV;:;;erão ser caucionadas, empenhadas, onerad~s 
gravadas lotai ou pc:irciah.l'E:nte a quállJuer título, sem autorização do outro sócio . 

t 

Cláusula 7 - DA ADMIN !STR_AÇÃO 
7.1 - A sociedade é admi;list;a, la pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMON e DARCI SIMON, 
em conjunto ou s~par?.r:i"'niente, com poderes e atribuições de administrarem ativa e 
passivamente a sociedade, em todos os atos judiciais e extrajudiciais, autorizados ao uso do 
nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social. 

7.2 - Caberá aos administradores, a pratica dos atos necessários ·ou convenientes à 
administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários 
para: 

12 - A representação da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante 
terceiros, quaisquer repartições f'Wblicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem 
com autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais . 

2º - A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, 
troca, alienação, constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens 
móveis e imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições. 

3º - A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7.3 - Pelos serviços prestados .a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal 
a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelo administrador. 

7.4 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social os sócios 
deliberarão sobre as contas e design'arão administraqores se for o caso. 

7.5 - A sociedade poderá constituir o Comitê de Sócios, que será comporto por todos os sócios 
da empresa, independente de sua participação sqcietária e terá caráter permanente. 
Paragrafo único: A empresa, a critério do Comitê de sócios, poderá dispor de Conselho 
Consultivo, com Regimento Interno próprio. 

Cláusula 8 - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTA DOS 
8.1 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

8.2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital. 

Cláusula 9- DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
9 .1 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros sucessores e o incapaz. Não . possível ou inexistindo interesse deste~ ou ~o 
sócio remanescente, o valor de seus h ver ' será apurado e liquidado com base. na s1tuaçao 
patdmonial da sociedade, à data da 'es loç 0:, ve f~ada em ~spedajte levantado
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Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em out;;s casos em que a sociT~de 1 t..u ~ 
se resolva em relação a s~u sócio. ..., ( -r_. · -~---,.... 
Cláusula 10 - DA;ECLARA~ÁO DE Dé3EMPEDIMENTO . -~-~----·-· 
1 0.1 - Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos~~ C . . <:.:~ 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 1de condenação ~~ 
criminal, ou por se en•:ontrdrem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesS0 a·ciirgos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, ~ubto, 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. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, juntamente 
com 02 (duas) testemunhas que a tudo presentes também assinam. 

";. 

Maravilha, SC, 30 de Junho de 2014. 

//~ 
~GUELSIMON • 
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REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA 
CNPJ N° 03.809.314/0001 -28 

NIRE 42202827695 
MARAVILHA - SC 

10" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, casado sob o regime de com unhão parcial de bens, 

empresário, portador da Cédula de Identidade n° 3.682.736, expedida pela SESPDC/SC, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 032.741.059-02, residente e domiciliado na Avenida Araucária, 

n° 1222, Centro, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000; 

DARCI SlMON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 

empresário, portador da Cédula de Identidade n° 444.813, expedida pela SESPDC/SC, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 220.936.999-15, residente e domiciliado na Rua da Árvore, n° 

210, Bairro Panorâmico, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-

000; 

Únicos soc1os da empresa REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA, pessoa 

jurídica brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 03.809.314/0001-28. 

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n° 
42202827695, em sessão de 30/08/1983, estabelecida na Rua Euclides, n° 361 , Bairro Nova 

Morada, Cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, resolvem alterar 

·o presente Contrato Social nas condições a seguir: 

1. Aprovada a alteração do valor da quota passando de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 

1,00 (um real). 

2. Aprovado o aumento do Capital Social em R$ 9.820.944,00 (nove milhões oitocentos 
e vinte mil novecentos e quarenta e quatro reais), passando de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) para R$ 19.820.944,00 (dezenove milhões oitocentos e vinte 
mil novecentos e quarenta e quatro reais), com a emissão de 9.820.944 (nove 
milhões oitocentas e vinte mil novecentas e quarenta e quatro) quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralmente subscritas e integralizadas, 
neste ato, da seguinte forma: 

2. 1 O sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e 
integraliza, neste ato, R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil 
quatrocentos e setenta e dois reais), mediante a entrega para a Sociedade da 
participação abaixo relacionada: 

(a) 4.910.472 (quatro milhões novecentas e dez mil qu ro entas e setenta e duas) 
quotas da sociedade NOVA ERA CONSTRUTOR DA, pessoa jurídica 
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brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 06.955.773/0001-08, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob 
o n° 42203497184, em 23/08/2004, estabelecida na Avenida Maravilha, n° 456, 
Sala 1 04, Centro, Cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 8987 4-
000, no valor de R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil 
quatrocentos e setenta e dois reais); 

2.2 O sócio DARCI SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e integraliza, neste 
ato, R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil quatrocentos e setenta 
e dois reais), mediante a entrega para a Sociedade da participação abaixo 
relacionada: 

(a) 4.910.472 (quatro milhões novecentas e dez mil quatrocentas e setenta e duas) 
quotas da sociedade NOVA ERA CONSTRUTORA L TOA, pessoa jurídica 
brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 06.955.773/0001-08, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob 
o n° 42203497184, em 23/08/2004, estabelecida na Avenida Maravilha, n° 456, 
Sala 104, Centro, Cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-
000, no valor de R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil 
quatrocentos e setenta e dois reais); 

3. Em virtude do ora deliberado, fica alterado o caput da Cláusula 6, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

CLÁUSULA 6- CAPITAL SOCIAUQUOTASIRESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1- O capital social no valor de R$ 19.820.944,00 (dezenove milhões oitocentos e vinte mil 
novecentos e quarenta e quatro reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
divididos em 19.820.944 (dezenove milhões oitocentas e vinte mil novecentas e quarenta e 
quatro) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre 
os sócios: 

SOC/OS QUOTAS VALOR R$ 
EDUARDO MIGUEL SIMON 9.910.472 9.910.472,00 
DARCI SIMON 9.910.472 9.910.472,00 
TOTAL 19.820.944 19.820.944,00 

4. Aprovada a alteração da Cláusula 8 do Contrato Social, com o 

novo item versando sobre a possibilidade de distribuição des 

passando a vigorar com a seguinte redação· ~ 
~-
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"CLÁUSULA 8 - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTA DOS 

8. 1 - O exercício social conincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se 

encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

8.2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 

administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 

de resultado econômico. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 

proporção de suas quotas. 

8.4 - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a 
aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida 

deliberação. 

5. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social de 

Constituição e alterações posteriores, não revogadas por esta alteração contratual. 

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrume em 03 (três) vias de igual 

teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com 4ua temunhas, abaixo 
qualificadas. 

Testemunhas: 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM:06/01/2015 SOB N•: 20147599199 

Protocolo: 14/759919-9. DE 19/12/201~ 

E~resa:42 2 0282769 5 
REFRIBRAS I L lN'DUSTRIA E 
COMERCIO LTD>. - BLASCO BORGES BARCELLOS 

SECRETÁRIO GERAL 

Página 3 de 3 

I 



.. -.. -
"' REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA 

CNPJ N° 03.809.314/0001-28 
NIRE 42202827695 
MARAVILHA -Se 

11a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, portador da Cédula de Identidade n° 3.682.736, expedida pela SESPDC/SC, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 032.741.059-02, residente e domiciliado na Avenida Araucária, n° 
1222, Centro, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000; 

DARCI SIMON, brasileiro. casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, 
portador da Cédula de Identidade n° 444.813, expedida pela SESPDC/SC, inscrito no CPFIMF 
sob o n° 220.936.999-15, residente 'e domiciliado na Rua da Árvore, n° 210, Bairro Panorâmico, 
na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000; 

Únicos sócios da empresa REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA, pessoa jurídica 

brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 03.809.314/0001-28, devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n° 42202827695, em sessão 

de 30/08/1983, estabelecida na Rua Euclides, n° 361, Bairro Nova Morada, Cidade de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, resolvem alterar o presente Contrato 

Social nas condições a seguir. 

1. Aprovado o aumento do Capital Social em R$ 25.504.162,00 (vinte e cinco milhões 
quinhentos e quatro mil cento e se.ssenta e dois ,.reais), passando de R$ 19.820.944,00 

(dezenove milhões oitocentos e vinte mil novecentos e quarenta e quatro reais) para R$ 

45.325.106,00 (quarenta e cinco milhões trezentos e vinte e cinco mil cento e seis reais), com a 

emissão de 25.504.162 (vinte e cinco milhões quinhentas e quatro mil cento e sessenta e duas) 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralmente subscritas e 

. inte_gralizadas, neste ato, da seguinte forma: 

a) O sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e 

integraliza, neste ato, 5.926.487 (cinco milhões novecentas e vinte e seis mil 

quatrocentas e oitenta e sete) quotas, no montante de R$ 5.926.487,00 (cinco milhões 

novecentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais), sendo: R$ 0,58 

(cinquenta e oito centavos de real) em moeda corrente nacion · R$ 5.926.486,42 

(cinco milhões novecentos e vinte seis mil quatrocentos e•'-A+ft:Jlnn:. 

quarenta e dois centavos) mediante capitalização do direito 

perante a Sociedade. 
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b) O sócio DARCr SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e integraliza, neste ato 

19.577.675 (dezenove milhões quinhentas e setenta e sete mil seiscentas e setenta e 

cinco) quotas, no montante de R$ 19.577.675,00 (dezenove milhões quinhentos e 

setenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais), sendo: R$ 0,05 (cinco centavos 

de real) em moeda corrente nacional; e R$ 19.577.674,95 (dezenove milhões 

quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos) mediante capitalização do direito de crédito que possui perante a Sociedade . .,. 

2. Devido o ora deliberado, fica alterado o caput da Cláusula 6, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA 6 - CAPITAL SOCIAUQUOTASIRESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - O capital social no valor de R$ 45.325.106,00 (quarenta e cinco milhões trezentos e vinte e 
cinco mil cento e seis reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 
45.325.106,00 (quarenta e cinco milhões trezentas e vinte e cinco mil cento e seis) quotas, no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

SOCIOS QUOTAS VALOR (R$) 
EDUARDO MIGUEL SIMON 15.836.959 15.836.959,00 
DARCI S/MON - 29.488.147 29.488.147,00 
TOTAL 11 '- -45.325.106 45.325.106,00 

3. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social de 

Constituição e alterações posteriores, não revogadas por esta alteração contratual. 

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento e 

Sócio 
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REFRIBRASIL IND. E COM. L TDA 
Rua Euclides Mario Cana li e, 361 , Bairro Nova Morada 
Marav ilha - SC. 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro , Casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, nascido em 01/06/1981 em Pinhalzinho/SC, residente e domiciliado na Rua 
Prefeito Albino Cerutti Cella, 500, Centro. no município de Maravilha, SC, CEP 8987.:!.-000, 
portador da Carteira de Identidade n° 3 682.736-SSP/SC e CPF n°. 032.741.059-02; 
DARCI SIMON, brasileiro, casado pelo reg ime de Comunhão Universal de Bens, empresário, 
nascido em 27/09/1956 em São Carlos-Se, resident'3 e domiciliado na Rua da Arvore, 21 0, 
Bairro Panorâmico, no município de Maravilha, SC, CEP 89874-000, portador da Carteira de 
Identidade n°. 444.813-SSP/SC e CPF n°. 220.936.999-15, únicos sócios da sociedade 
empresaria limitada que g1ra sob o nome empresarial de REFRIBRASIL IND. E COM. 
L TDA com sede e domicilio na Rua Eucl ides Mario Canalle, 361. Bairro Nova Morada. no 
município de Maravilha-Se, CEP: 89874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28. 
com seu Contrato Social registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000 
RESOLVEM de comum acordo alterar seu Contrato Social, nas cond1ções e cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: Fica pelo presente instrumento alterado o endereço sede da fil ial 02, passando 
para Avenida Juscelino Kubitschek, 1875, Bairro Jardim Novo Horizonte, no município de Jaru, 
estado de Rondônia, CEP: 76890-000. 

SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada , consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL 

1.1- Sob o nome empresaria l de " REFRIBRASIL JND. E COM. L TDA" gira uma 
sociedade empresária limitada , que será reg ida por este contrato social, pela Lei 
10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas. 

1.2- A sociedade adotou como t itu lo do estabelecimento a expressão "REAFRIO" . 

Cláusula 2- SEDE E FORO JURÍDICO 

2.1- A sede e foro jurídico da sociedade é na Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-Se, CEP: 89874-000. 

Cláusula 3- INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO 

3.1 - A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2000 e seu prazo de du ração é por tempo 
indeterminado. 

Cláusula 4 - DENUNCIA DE FILIAIS 

4.1 -A sociedade possUI três filiais, sendo: 

Filial 01 - com sede na Rua Sagrada Família, 351. no Loteamento Vale do Sol, em Maravilha, 
estado de Santa Catarina, CEP: 8987 4-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
- CNPJ/MF sob o n° 03.809.314/0002-09, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina - JUCESC sob o NIRE 42900754146, em 09/03/2007. com a m sma atividade da 
Matriz, com destaque de capital de R$ 4.000.00 (quatro mil rea1s), t do iniciado suas 
atividades em 01 de fevereiro de 2007. 

Filia l 02 - com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 1875 Ba irro Ja · ' ovo Horizonte, no 
município de Jaru, estado de Rondônia, CEP 76890-000 inscrita n~ stro "Jacional da 
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Pessoa Jurídica- CNPJ/MF sob o n°. 03.809.314/0003-90, re~istrada nc. Junta Comerei 
Estado de Rondônia sob o N° 11900163860, em 14/08/20 13, ~om a n~t:~srna a~ividad 
Matriz, sem destaque de capital social. 

• -..=;:; 
Filial 03 -.com sede na ~ua Ronie Paiva de Oliveira 400._ Barrro Alto Bela Vista, no municíp~c:,. 
de Batatars, estado de Sao Paulo, CEP: 14.300-000. rnscnta no Cadastro Nacronal da Pessoa ...._;;:'""-'-"---
Jurídica - CNPJ/MF sob o n°. 03.809.314/0004-70, re9istrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o N° 3590479222-5, em í 3/10/2014, com objeto social de "Comércio atacadista 
de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial e agropecuário partes e peças 
(4663-0/00 e 4661-3/00); Comércio varejista de produtos saneantes para uso agropecuário 
(4789-0/05); Comércio atacadista de produtos de higiene e limpeza para uso agropecuário 
(4649-4/08); Comércio atacadista de produtos químicos para uso agro-veterinário (4684-2/99).'' 

Cláusula 5- OBJETO SOCIAL 

5. 1 -A sociedade tem por objeto social o ramo de "Fabricação de máquinas e aparelhos 
de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; Fabricação de 
máquinas e equipamentos para uso na agropecuária; Montagem de máquinas e equipamentos 
industriais; Serviços de dobras e cortes de chapas , perfis e tubos de ferro e alumínio; 
Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional: Aluguel de 
imóveis próprios; Locação de caminhões, reboques e semi-reboques, sem motorista; Comércio 
varejista de produtos saneantes para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos de 
higiene e limpeza para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos químicos para uso 
agro-veterinário." 

Cláusula 6- CAPITAL SOCIAL/QUOTAS/RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - O capital social no valor de R$ 45.325 106,00 (Quarenta e cinco milhões, trezentos e 
vinte e cinco mil, cento e seis reais). totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
divididos em 45.325.106 (Quarenta e cinco milhões. trez.entas e vinte e cinco mil, cento e seis) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo assim distribuídas entre os sócios: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 

DARCI SIMON 

15.836.959 quotas 

29.488.147 quotas 

R$ 15.836.959,00 

R$ 29.488.147.00 

6.2 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem sol idariamente pela integra lização do Capita l Social. 

6.3 -As quotas são rndivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda. formalizando, se realizada a 
cessão delas a alteração contratual pertinente. 

6.4 - As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas. oneradas ou 
gravadas total ou parcialmente a qualquer título , sem autorização do outro sócio. 

Cláusula 7 - DA ADMINISTRAÇÃO 

7.1 - A sociedade é administrada pelos sócios EDUAHDO MIGUEL SIMON e ARCI SIMON, 
em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de a i strarem ativa e 
passivamente a sociedade. em todos os atos judiciais e extrajudiciais. ut r izados ao uso do 
nome empresarial, vedado no entanto. em atividades estranhas ao objetos 
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7.2 - Caberá aos administradores, a pratica dos atos nt:.cos:;á~ios ou 
administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outro::; poder&!>, 
para: 

ccnvenie~i/j:--@. t 
dos r.ece sários · ". 

~- -
10 - ~ repres_entação da sociedade em Juizo e for3 dele, ativa ou passrvamente, pe ~ ~ •• 
terceiros, qu_a1squer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, be Cant _ ~~ · 
com autarquias, soc1edade de econom1a m1sta e entidades paraestatais. 

2° - A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, 
troca, alienação, constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens 
móveis e imóveis da sociedade. determinando os respectivos termos. preços e condições. 

3o- A assinatura de quaisquer documentos. mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos ele d iv idas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7.3- Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixa r uma remuneração mensal 
a titulo de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelo administrador. 

7.4 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores se for o caso. 

7.5 - A sociedade poderá const1tu ir o Comitê de Sócio5, que será comporto por todos os sócios 
da empresa, independente de sua participação societária e terá caráter permanente. 
Paragrafo único: A empresa, a critério do Comitê de sócios, poderá dispor de Conselho 
Consultivo, com Regimento Interno próprio. 

Cláusula 8 - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS 
8.1 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

8.2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrif'"lonial e do balanço 
de resultado econômico. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital. 

8.4 - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a 
aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida 
deliberação. 

Cláusula 9- DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse de es ou do 
sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base a situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialme e levantado 

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

.. ·AYTENTICAÇlO N° 06370f-· 
Autentico 1 prt~tnle c6ple rototttllce por 1tr ume 
reprodu;ID fiel do or1glnll que me foi eprt~entado, co ~ 
qull corltr1 e dou ,.. Q 
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Cláusula 10- DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO ~~,,, 
q_ 

10.1 - Os administradores declaram sob as pena:; da lei que não estão impedidos , 
exercerem a administração da sociedade, por le i especial, ou em virtude de condenaça ~fJtf..l pR'"· 
criminal, ou por se encontrarem 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 econo:-nia popular, contra o sistema financeiro 
nacional , contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para os f ins a 
que se destina. 

Maravilha. SC, 21 de Março de 2016. 

~ JUNTA COMERC1AL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CERTIF'CO O REGISTRO EM: 06/0412016 SOB N°: 20169679322 

Protocolo; 161967932-2. DE 0610412016 ~t_ ___ _ 
Empresa:42 2 0282769 5 
R.EFRIBRASIL U>JD "E COt-:1 . LTDA-

ANDRE LUIZ O REZENDE 
SECRETÁRIO GERAL 

• • ·AIJTI:NTICAÇAO H' O!J37Q~--
Auttnttco I prtltP!It C6pll rototi~ICI por ltr UMI 
reproclu~lo lltl elo origlnll que mt tol llllrtltP!IIdo, com t 
q\111 conttrl t iou , •. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre~r quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nac1onal (PGFN) débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos 
mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução 
fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 
da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matnz e suas filiais e, no caso de ente federati\Q, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\Q no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi~ 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 ~rificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://INV'IIW.rece1ta.fazenda.gov.br> ou <http://INV'IIW.pgfn.fazenda.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:26:27 do dia 28/04/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/10/2016. 
Código de controle da certidão: 5FF8.0982.2100.9438 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03809314I 0001 -28 
Razão Social: REFRIBRASIL IND E COM LTDA ME 

Nome Fantasia:REAFRIO 
Endereço: RUA EUCUDES MARIO CANALLE 361 I NOVA MORADA I 

MARAVILHA I SC I 89874-000 

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: 01/ 06/ 2016 a 30/ 06/ 2016 

Certificação Número: 2016060101354078321627 

Informação obtida em 01/ 06/ 2016, às 08:22:56. 

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



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 

CNPJ/CPF: 

REFRIBRASIL IN O. E COM. LTDA -
03.809.314/0001-28 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos t ributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 
Número da certidão: 
Data de emissão: 
Validade (Lei no 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 
15.510/11.): 

Lei n2 3938/66, Art. 154 
160140046035725 
03/06/2016 08:51:41 

02/08/2016 

A autenticidade desta ~ertidão deverá ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado da fa~enda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 03/06/2016 08:51:42 
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MUNICÍPIO DE MARAVILHA/Se- PREFEITURA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
SETOR DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

,-- Nome I Razão Social ----------- - - ------- -------------.. 

REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA. CNPJ: 03.809.314/0001-28 

,..-- Aviso ____________ :.:...._11 _____________ _ _ ________ ----. 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

[ Comprovação Junto à ------...,.------.,----- Finalidade 

) 
Mensagem ----------------------------------~ 

Certificamos, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que o contribuinte 
acima mencionado, nada deve a Fazenda Municipal referente a impostos e taxas municipais até a 
presente data, conforme verificação realizada pelo Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de 
Maravilha/Se. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

QUALQUER EMENDA, OU RASURA TORNARÁ NULO O PRESENTE DOCUMENTO. 

G Código de Conlmle 

DCAOPNDPDBRP8021 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle infonnado. J 
http://www.maravilha.sc.gov.br 

Maravilha (SC), 01 de Junho de 2016 

Avemda EUCLIDES DA CUNHA 60 • CENTRO 
Marav>lha (SC) . CEP: 89.!174..000 ·Fone: (49) 3664..0044 

Páaina 1 de 1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.809.314/0001 - 28 
Certidão n° : 52107670/2016 
Expedição: 01/06/2016, às 08:32:45 
Validade: 27/11/2016 - 1 80 (cento e oitenta} d1as, contados da data 
de sua expedição. 

Cert ifi ca - se que REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscr i to(a} no CNPJ sob o n° 03.809.314/0001-28, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabal ho, acrescentado pela Le i n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Cert1dão 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 Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes peran te a J ust iça do Trabalho quanto às obrigacões 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalh i stas, inclusive no concernente aos 
reco l himentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determ1nados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público d o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



.. Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
-- -- -----------------

Contribuinte, 

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

,, 

e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

N ÚMERO DE INSCRIÇÃO 

I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 
03.809.314/0001-28 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/05/2000 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

li REFRIB RA SIL IND. E COM. LTDA 

TfTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

REAFRIO 

I 
I 
I 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL I 
28.23-~-~0- Fabricação de máquin as e aparelh os de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e 
acesso n os 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

68.10-2-02- Alugu el de imóveis p róp rios 
46.84-2-99- Comércio atacadista de o utros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriorment e 
46.49-4-08- Comércio atacadista de p rodutos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.89-0-05 - Comércio varejist a de produtos saneantes domissanitários 
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p eças e acessórios, exceto para 
irrigação 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
77.19-5-99 · Locação de outros meios de transporte não espec ificados anteriormente, sem condutor 
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 
49.30-2-02 ·Transporte ro doviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, i ntermun icipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURiDICA I 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. R EUCLIDES MARIO CANALLE 11 ~~~ERO I I COMPLEMENTO I 
I ~~874-000 I I BAIRRO/DISTRITO 

NOVA MORADA li I I MUNICIPIO 
MARAVILHA I ~ ~c I ,, I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

. reafno@reafno.com.br l i I I TELEFONE 
. (49) 3664-3567 I I;:::; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) I I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 I I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I I 
I ~ÀO ESPECIAL 

I; I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

***"**** I 
" 
li 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 01/06/2016 às 08:24:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Comp Bar. co ~g~?.C !Z. C) V C1 
'.t ) ' "'· (iiD C!I!il' aoiii i;i il 

Pague por este_ 
cheq ue a quant1a de 

Cheque ·ouro Empresaria l 

fJ BANCO DOB~Ii 
WPR.OESiõ CATP.RIN SC 
00 000 000/546~ 13 
P~.C~AVEL. NA ;..G Cf5':>B 
f.I~KAV ILrlA SC 
CONFECCAC: 03!2015 

Ccnta 
-· . i)~~t; s 
~ 

C2 Série Cheque N.o 
q =~r.~:: r.~5M9 
[!) rnrn tlmim 

REFR18RASIL IND E COM LTOA 
CNP) 03 909.314/0001·2B . 
CLIENTE 9Af~CAAIO DESDE 07/2008 

C3 

" 0:. 
1il 

-QUALQUER EMENDA OU AA$U~SERÃ CO"'StDIAAOO COMO lNDICIO DE ADVLT'fUçAO~ 

20613050831339 

..,_ 



REFRIBRASIL IND. E COM. L TOA 
CNPJ: 03.809.31410001-28 

INDICADORES FINANCEIROS 

2 - Liquidez Corrente (ACIPC) 11 

56.331 .048,60 I 20.084.216,15 I 2,80 

1 - Liquidez Geral (AC+ARLP I PC+PELP) 

56.366.073,50 I 29.994.245 ,64 I 1,88 

1 - 5o/vencia Geral (A TI PC+PELP) 

75.632.895,58 I 29.994.245,64 r 2,52 

Indicadores referentes ao exercício encerrado de 2015. 

Maravilha, SC, W de Junho de 2016. 

Cefso íCo 'Broetto 
Conta_dof CRC/SC 19.396 
CP~642.616.469-00 

Maravilha - Santa Catarina 

•·• RiCO~IH&Cl.'vi~N rot;~~~4l'20 •• ·~~ 
Re;onht~o a( a) aaalnatura(al por l~t,.HANÇA ~e: . 1 'y ~ 
(l)Cil.IO CAMILO llaOITTO -~/!r0---3~yi~ 
Muavllha, 10 ~•Junho ~~-11~ ~ 
ADRIANA FRANCIICON uba • _ .... ~ 
taat. ~ ~~ vard~t. t.A. 
llllti6 : 111 I , TI+ lllt: 111 1 ,TO .. Total: IIHM f ~ 
Selo Digitei de Flecalluçlo - Selo normal 
IHXI2023·1Wl7 
Conflre 01 dados do ato sm: lllo.t}ec.jue.br 



BALANÇO PATRIMONIAL I o..'<"~: . ~ "z 

li 

Emp.: 160 ' ~ -
Fone: (049)3664-3517 '~l;t' ~ t \ -z. ' . .. • z:. 1:7 
CEP: 89.874-000 °.t.. ~ -:;'~ 

Período: 01/01/2015 a 31~.91 5 ' • ... 
Data do NIRE: 10/05/2000 ::::"':.. ç: R · 

Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. L TDA 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 
Pagina: 00001 --

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 

Contas Contábeis 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 
Caixa 

BANCOS 
Banco Caixa Econômica Federal 
Banco Caixa Econômica Federal - I 
Banco Bradesco S/A 
Banco do Bradesco S.A. 
Banco do Bradesco S/A 
Banco ltaú S.A. 
Banco ltaú S.A. 111 
Banco Sicoob/Credial 
Banco Sicredi S.A. 
Banco Bic Banco S.A. 
Banco Bic Banco S.A. -I 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

Banco Caixa Econômica Federal 
Banco do Brasil S.A. 
Banco do Brasil S.A. I 
Banco do Brasil S.A. li 
Banco Bradesco S.A. 

CHEQUES 
Cheques em caixa 

CLIENTES 

CLIENTES 
M2 LOGISTICA L TDA 
NOVA ERA CONSTRUTORA L TDA 
Vendas a Prazo a Receber 
Vendas a Prazo a Receber - Exportação 

OUTROS CRÉDITOS 

CRÉDITO COM FILIAIS 
Conta Corrente - Matriz/Filial 
Conta Corrente - Matriz/Filial - SP 
ICMS Conta Corrente - Matriz/Filial 
ICMS Conta Corrente - Matriz/Filial - SP 

ADIANTAMENTOS 
Adiantamento a Fornecedores- WEG 
Adiantamento a Fornecedores - Importação 

OUTROS CRÉDITOS 
Mútuos 
Mútuo - Sócios 

IMPOSTOS A RECUPERAR 
IPI a Recuperar 
PIS a Recuperar 
COFINS a Recuperar 
ICMS a Recuperar 

DatafHora Emissão: 10106/201614:29:42 

ATIVO 

Valor 

75.632.895,58 

56.331.048 ,60 

2.571.108,26 

430.924,37 
430.924,37 

67.354,34 
1.104,44 
1.794,21 

365,00 
1,00 

2.577.39 
1.279,20 

34.86 ~ ,78 
52,07 

2.426,27 
22.630,91 

262,07 

621 .943,74 

430.000,00 
157.510,65 

' 6.500,87 
16.442,18 
1.490,04 

1.450.885,81 
1.450.885,81 

22.126.739,23 

22.126.739,23 
592.000,00 
47.859,24 

19.850.276,43 
1.636.603,56 

17.198.582,94 

7.632.658,57 
2.804.985,70 
3.980.539.35 

218.669,81 
628.463,71 

729.766,65 
23.888,76 

705.877,89 

6.538.391,52 
1.000.000,00 
5.538.391 ,52 

1.757.937,97 
3.703,02 

233.976,1 8 
1.014.951,15 

31 1.406,90 
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BALANÇO PATR I MO NIAL -1? 
Emp. 160 C., 
Fone (049)3664-31~ · ·1. -~ B} 
CEP: 89.874-000 ~- :;w' '',l)l'-'"0 

Período: 01/01/2015 a 1..:1912~d'ni _ ~ 
Data do NIRE: 10/05/2000 ·,c_.,. ', 

Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA 
CNPJ : 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 li 

~·t., PR Pagina: 00002 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 

Contas Contabeis 

ICMS a Recuperar- Bens do Ativo Imobilizado 

IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO 
IMPOSTO A A RECOLHER 

IPI a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher 
IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher 

ESTOQUES 

ESTOQUES 

MATÉRIA PRIMA 
Matéria Prima em Geral 

(-)Matéria Prima/Estoque da Empresa em Poder 
de Terceiros 

PRODUTOS ACABADOS 
Produtos Acabados em Geral 
(-) Produto Acabado/Estoque da Empresa em 
Poder de Terceiros 
Produtos Semi Acabados 

MERCADORIAS PARA REVENDA 
Mercadoria para Revenda em Geral 
(-) Mercadoria/Estoque da Empresa em Poder de 
Terceiros 

ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA 
EMPRESA 

Estoques Recebidos para Conserto ou Reparo 

ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE 
TERCEIROS 

Estoques Enviados para Demonstração 
Estoques Enviados para Industrialização 
Estoques Enviados em Consignação 
Estoques Enviados para Troca/conserto 
Estoques enviados para Exposição ou Feiras 

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 

DESPESAS ANTECIPADAS 
Seguros a Apropriar 
Aluguéis a Apropriar 

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 
Ourocap Torcida PM 36 (Darci Simone Eduardo 
Miguel Simon) 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 

OUTROS CRÉDITOS 
Titulo de Capitalização - Banco do Brasil 
Titulo de Capitalização - Bradesco 
Titulo de Capitalização - Caixa Econômica Federal 

INVESTIMENTOS 

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS 

I Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

ATIVO 
Valor 

193.900,72 

539.828,23 

502.886,23 
36.942,00 

14.332.137,28 

14.332.137,28 

5.076.686,84 
5.998.011,03 
(921 .324. 1 9) 

1.357.169,85 
2.552.009.05 

(2.280.965,36) 

1.086.126,16 

4.582.507,04 
4.635.491 ,04 

(52.984,00) 

60.500,00 

60.500.00 

3.255.273,55 

394.498,38 
730.812,45 

1.879.302,11 

200.37 1,74 
50.288,87 

102.480,89 

29.090,71 
'7.090,71 
"2.000,00 

73.390,18 
73.390,18 

19.301.846,98 

35.024,90 

35.024,90 

35.024,90 
25 000,00 
5.024,90 
5.000,00 

12.372.866,40 
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BALANÇO PATR I MO NI AL /_~( . /. 
I(_/~ S. 
... -'O 

Emp.: 160 I,Q.. J/ -p 
Fone: (049)3664-3561 ~~=L. N '.....-:-..:>:<P- --r-

CEP: 89.874-000 --~-
Período: 01/01/2015 a 3 1 .1\2~W- - ~ 

Data do NIRE: 10/05/2000 '9•~- r'-~·· !~ 

Empresa: REFRIBRASIL IN O. E COM. L TOA 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 i 

Pagina : 00003 -
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 

Contas Contábeis 

Participação Societária - Credial SA 
Participação Societária- SICREDI 
Participações Societárias 

INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
Investimentos -Terrenos 
Investimentos- Edificações 

ATIVO IMOBILIZADO 

BENS E DIREITOS EM USO 
Terrenos 
Prédios e Benfeitorias 
Maquinas e Equipamentos 
Móveis e Utensílios 
Maquinas de Escritório 
Computadores e Periféricos 
Veículos 
Ferramentas 
Marcas, Direitos e Patentes 

CONSÓRCIOS -IMOBILIZADO 
Consórcio Gambato- Grupo C11 O Cota 020 
Consórcio Caixa- Grupo 005103 Cota 0041 -00 
Consórcio Scania 

DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E 
EXAUSTÃO ACUMULADA 

(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias 
(-)Depreciação Acumulada !14ãquinas e 
Equipamentos 
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 
(-)Depreciação--Acumulada Máquinas de Escritório 
(-)Oepreciação'AclllllJJ.lad)(.C~dores e 
Periféricos 1 _ ./,_ 

~~8 (-)Depreciação Acum4fada/"~jtulos 
~&, • ~(fo,M-)Depreclação Acumúlada rl Ferramel)~as 

i4R,qv,( ~~a .I I 
fi-'Vsc L Z / [/t/ U 

ADMINISTRADOR: DARCI SIMON 
RG: 444813/SSPSC 
CPF: 220.936.999-15 

' ...:: 
' , 

'· 

MITIYIIhl, tO dt junho dt 2011 

ADRIANA FRANCIIC~~
IIII.~dl Yt';ad:: ·~~ 
lmtl • I.TI + ltlt : 11t u o •• Ttlll: !IM,ff 
Selo Olgila FlecaHzaçlo - selo normal 
IHXI2021·3JA1 
Confira ot dados do alo em: lllo.tJ•c:.Ju•.br 

ATIVO 

" ' -.·. '· 

' -. 

\.. 

Valor 

9.879.098,91 
52.859,61 

5.295,30 
9.820.944,00 

2.493. 767,49 
862.244,40 

1.631.523,09 

6.893.955,68 

9.762.477,26 
870.786,76 

2.596.992,86 
2.893.298,54 

42.414,88 
11.340,85 

114.1 14,43 
3.107.331,98 

123.054,1 3 
3.142,83 

110.527,68 
38.067,22 
9.850,06 

62.610,40 

(2.979.049,26) 

(379.460,78) 
(779.845.52) 

(16.350 19) 
(4.792.57) 

{64.225,73) 

(1.673.344,71) 
{61 .029,76) 
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PASS IV O 

PASSIVO CIRCULANTE 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil S.A. 
Banco do Brasil S.A. - V 
Banco do Brasil S.A. - VI 
Banco do Brasil S.A. - Vil 
Banco do Brasil S.A. - VIII 
Banco do Brasil S.A. - Finame 
Banco do Brasil S.A. - ACC 
Banco do Brasil S.A.- ACC 
Banco do Brasil S.A. - FINIMP 

EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO 
Banco Bradesco S/A - I 
Banco Bradesco S/ A - 11 
Banco Bradesco S/ A- V 
Banco Bradesco S/ A- VI 
Banco Bradesco S/A - Vil 
Banco Bradesco S/ A- VIII 
Banco Bradesco S/A - IX 
Banco Bradesco S/ A- X 
Banco Bradesco S/ A - XI 
Banco Bradesco S/ A- XII 
Banco Bradesco S/ A- XIII 
Banco Bradesco S/ A- XIV 
Banco Bradesco BNDES PSI - I 
Bradesco I Foroeste 

EMPRÉSTIMOS SICOOB 
Sicoob/Credial I 

EMPRÉSTIMOS BNDES 
Banco BNDES -Cartão 11 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 80979 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143090 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143178 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143455 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143526 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143554 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 82828 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 82851 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143630 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83185 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 83184 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 83186 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 83562 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 145189 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 146195 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 146001 
Banco BNDES -Triunfo NFe 1300 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1297 -1 320/1366 
Banco BNDES- lnabor NFe 15241 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1404 
Banco BNDES- Schulz NFe 670973 
Banco BNDES- Gimenez NFe 27741/28143/28624 
Banco BNDES- lnabor NFe 15299 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 154673 
Banco BNDES- lnabor NFe 16145 

\oata/Hora Emissão: 10/06/201614:29:42 

PASSIVO 

Valor 

75.632.895,58 

20.084.216,15 

9.335.497,24 

2.378.871,20 
59.374,92 
56.143,32 
18.421,08 
17.684,16 

256.112,52 
500000,00 
118.736,88 
347.709,19 
463 942.96 
540.746,1 7 

688.376,95 
1.088,19 

31 .999,92 
45.000,00 
5.799,96 

17.621 ,04 
17.372.52 
31 .263,12 
15.768,72 
12.000,00 

451 .887,09 
8.500,56 

15.999,96 
28.444,44 

5.631 ,43 

531.055,28 
531.055,28 

1.128.187,33 
12.660,93 
16.558,56 
15.014.25 
13.666,69 
20.186,44 
21.663,70 
14.413,21 
3.268,47 

13.275,95 
40.889,19 

9.890,71 
2.944,46 

10.186,34 
7.185,36 

51.463,63 
22.917,54 
16.974,34 
7.388,93 

16.902,71 
4.239,81 

42.522,74 
5.942.92 

52.361,07 
34.979,40 
6.567,57 
9.631,72 
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Banco BNDES- Triunfo NFe 1677 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1679 
Banco BNDES- lnabor NFe 16347 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 159967 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1755/ 1719 
Banco BNDES - Volkswagen do Brasil - NFe 
810771 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 129559 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126054 
Banco BNDES- lnox Tech Nf e 126055 
Banco BNDES - Elétrica Danúbio NFe 157595 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 173848 
Banco BNDES- lnabor NFe 18472 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 131049 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 131050 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 172635 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 177607 
Banco BNDES - lnox Tech Nf e 182858 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 181896 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 181896 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 147329 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 181898 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 145640 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 187958 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 154834 
Banco BNDES - Jati-Serviços NFe 56352 
Banco BNDES - Jati-Serviços NFe 56353 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 161874 
Banco BNDES- lnabor Nfe 21273 
Banco BNDES -lnabor NFe 21270/21271 
Banco BNDES - lnabor NFe 21628/21629 
Banco BNDES- lnabor NFe 21804/21805 
Banco BNDES -Flexível NFe 20985 
Banco BNDES -Triunfo NFe 2984 
Banco BNDES- Heatcraft NFe 7479 
Banco BNDES - Heatcraft NFe 7478 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 168967 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 195729 
Banco BNDES -Triunfo 
Banco B'NDES -Triunfo lnd. 
Banco BNDES -Triunfo NFe 3066 
Banco BNDES- Triunfo NFe 3067 
Banco BNDES- Elgin NIFe 222399 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 197079 
Banco BNDES- Flexível Nfe 21550 

EMPRÉSTIMO ITAÚ 
Banco ltaú Unibanco S.A. VI 
Banco ltaú Unibanco S.A. V Il 
Banco ltaú Unibanco S.A. VIII 
Banco ltaú Unibanco S.A. IX 

EMPRÉSTIMOS VOLKSWAGEM 
Banco Volkswagem 
Banco Volkswagem I 
Banco Volkswagem 11 
Banco Volkswagem 111 
Banco Volkswagem IV 
Banco Volkswagem V 
Banco Volkswagem VI 
Banco Volkswagem VIl 
Banco Volkswagem VIII 
Banco Volkswagem IX 
Banco Volkswagen X 
Banco Volkswagen XI 
Banco Volkswagen XII 

\Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

P A SS IVO 
Valor 

4.278,74 
3.440,1 o 

19.848,47 
54.988,86 
17.617,86 

8.691,20 

15.134,14 
16.357,82 
21.000,17 
10.789,01 
5.876,93 
7.567,26 

16.197,47 
30.682,27 
59.799,64 
21.072,95 
30.145,98 
11.695,09 
11.463,43 
21.418,53 
12.589,58 
41 .044,08 
19.347,76 
19.347,76 
8.106,58 
8.376,70 

11.782,27 
3.329,70 
7.835,67 
6.634,85 
8.336,53 

13.649,05 
3.618,83 

12.769,12 
9.614,70 
2.534,36 

23.888,17 
13.768,41 

1.568,42 
4.383,66 

10.268,19 
7.725,57 
8.257,58 
7.647,23 

1.194.140,08 
83.774,66 

194.599,98 
427.760,44 
488.005,00 

512.273,76 
45.263,16 
41 .052,60 
45.263,16 
31.578,96 
3í .578,96 
31 .578,96 
31.578,96 
44.631,60 
22.526,32 
31.157,90 
31.157,90 
31.157,90 
23.957,90 
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Banco Volkswagen XIII 
Banco Volkswagen XIV 

EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Caixa Econômica Federal -V 
Caixa Econômica Federal - VI 

EMPRESTIMOS BANCO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul- BRDE 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul - I 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul-11 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul - 111 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sui-IV 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul- V 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 
DIVERSOS 

Banco Bic Banco 
BADESC -Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A. 
BADESC - Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A. - I 

FORNECEDORES 
ACO INOXIDAVELARTEX LTOA 
ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS 
LTDA 
AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS L TOA 
ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES - ME 
ANTONIO CARLOS POLI 
ARCELORMITTAL INOX BRASIL SERVICOS 
LTDA 
ARNO RICARDO GOELZER 

ASSEMIL SAT- COMERCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO L TOA ME 
AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E 
COMERCIO 
BETA ARTES GRAFICAS LTDA 
BORPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ARTEFATOS DE BORRACHA L TOA -
BORTECNICA BORRACHAS L TOA - ME 
CAMINHOS DO OESTE TRANSPORTES L TOA
ME 
CARLOS ANTONIO DA SILVA 
CEARA MOTOR L TOA 
CELIO PEREIRA- ME 
CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS 
LTDA 
CHAPECO LOGISTICA DE CARGAS L TOA 
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER 
CLICHERIA NORIMAR EIRELI - EPP 
COBRESUL METAIS LTDA 
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE 
COPEMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 
CRIMPER DO BRASIL TERM. 
CONECT.ELET.L TOA 
DAFF INDUSTRIAL EIRELI - EPP 
DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 
E.J.F. TRANSPORTES EIRELI - ME 

Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

PASS IV O 

Valor 

41.052,60 
28.736,88 

502.383,47 
189.693,72 
312.689,75 

1.293.504,37 

144.999,99 

589.315,76 

102.387.36 

190.337,50 

73.829,88 

192.633,88 

1.1 06.704,80 

29 1.678,00 
675.000,00 

140.026,80 

2.595.388,46 
6.967,63 
1.249,50 

1.730.14 
288,00 

8.000.00 
502.255,60 

15.000,00 
756,00 

4.310,40 

1 .104,00 
3.066,66 

1.311 ,00 
180,00 

12.200,00 
980,00 

' .300,00 
1.335,00 

686,95 
7.1 76,26 

370,00 
11.062,23 

755,75 
210,68 

4.800,00 

10.754,70 
382.580,38 
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EDWARDS VACUO LTDA. 
ELEKTRA L TOA EPP 
ELETRICA DANUBIO IND E COM DE MAT ELET 
LTDA 
ELGIN S/A 
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL L TOA 
ELISANGELA SIMONE CANZI 08654326948 
EMBALAGENS WALDOW L TOA- EPP 
EUCliDES GILBERTO PREDIGER 
EU'ROLATTE DO BRASIL IND COM DE MAQ 
LTDA 
EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS 
LTDA 
FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO L TOA 
FLUCK INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS L TOA 
FONINI INDÚSTRIA DE UNIFORMES L TOA 
Fornecedor a pagar- Outros 
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. 
FULL GAUGE ELETROCONTROLES L TOA 
FUSOPAR PARAFUSOS L TOA 
GAlA RODOVIAS L TOA 
GERDAU ACOS LONGOS S.A. 
GIMENEZ E CIA L TOA ME 
GRAFICA BAROZZI L TOA 
HEATCRAFT DO BRASIL LTDA 
HEATCRAFT DO BRASIL L TOA 
HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXÕES 
SANITÁRIAS LTDA 
HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO L TOA 
ME 
HOREBE COMEROIO E SEGURANCA 
ELETRONICA L TOA- ME 
ICEM-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 
LTOA 
INABOR IN O E COM DE ART DE BORRACHA 
LTOA 
INO DE ESCOVAS TIWIN l TOA ME 
INDUSTRIA PAULISTA DE COMPONENTES 
LTDA 
INOX TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS 
L 
INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS 
LTDA 
INTELLIINDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS 
JOIPRINT AUTO ADESIVOS L TOA - ME 
KLINGSPOR ABRASIVOS INDUSTRIAIS L TOA. 
L F SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS 
LTOA. 
LAGB ACESSORIOS E PECAS L TOA 
LB CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S L TOA 
LINEAR EQUIPAMENTOS E PECAS L TOA EPP 
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA L TOA 
LONGO E LONGO L TOA- EPP 
M2 LOGISTICA LTDA 
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS L TOA 
MACKERDUZ INDUSTRIA DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA L TOA 
MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 
MARCEGAGLIA DO BRASIL L TOA 
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE 
CONTROLAO 
MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA L TOA- EPP 
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIIMENTOS 
LTOA 
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS L TOA 

I Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

PASSIVO 
Valor 

20,00 
7.500,00 
2.108,00 
8.777,14 

50.156,00 
17.122,61 

405,00 
158,00 

7.000,00 
4.168,87 

229,56 

82.429,42 
276,00 

9.334,23 
12.284,27 
28.909,23 
17.663,88 

1.720,41 
801,71 

3.803,83 
23.637,71 

554,40 
177.772,15 
164.915,15 
65.904,62 

3.804,02 

350,00 

4.574,60 

92.951 ,70 

5.416,00 
207,90 

15 1.863,77 

248.392,07 

10.571,40 
20.883,86 
18.915,59 
6.615,00 

2.758,05 
8.000,00 

700,00 
669,00 

49.470,00 
6.096,33 
1.940,00 

790,32 

650,00 
4.754,86 
7.001,26 

1.319,63 
260,60 

22.930,26 
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MET ALURGICA ZAPROMAQ L TOA 
MIC METALLEX INDUSTRIA METALURGICA 
LTDA 
MICROSYS SISTEMAS L TOA 
MIGUEL DEMENECH 
MOTO OESTE ATACADO E VA REJO 
MS ETIQUETAS LTDA ME 
NAND'IS COMERCIO DE GASES 
ATMOSFERICOS LTDA 
ONEZLO BORGES TEIXEIRA 
ORIGINAL SOM COMÉRCIO DE ACESSÓRIO 
AUTOMOTIVOS L TOA ME 
OW DAIRY PLASTICS L TOA - EPP 
PADRAO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA
ME 
PAN DISTRIBUIDORA L TOA 
PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
TUBOS LTDA 
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS 
LTDA 
RAFAEL KUHN - ME 
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 
IMPORTACAO L TOA 
ROOONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 
LTDA 
SEGER & ARALDI L TDA ME 
SEW-EUROORIVE BRASIL L TOA 
STECK INDUSTRIA ELETRICA L TOA 
SULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS L TOA 
SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA 
T.L. BERGAMINI 
TEN BRASIL LTDA 
TERMOMAX -AQUECEDOR SOLAR L TOA EPP 
TRANS PEPERI GUAÇU PASSAGEIROS 
CARGAS E MU DANÇAS LTDA 
TRENNEPOHL COMERCIAL L TOA 
VI NOX COM. REPR. ACOS INOXIDAVEIS L TOA. 
W EG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO 
LTDA 
WEG-CESTARI REDUTORES E 
MOTORREOUTORES S.A. 
WFB DO BRASIL L TOA- BOOS BRASIL 
ORDENHAOEIRAS 
WUHTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L TOA 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 
Salarios a Pagar 
Previdência Social a Pagar 
FGTS a Pagar 
Contribu ições Sindicais a Recolher 
Convenios Medicas a Pagar (Unimed) 
Pro-Labore a pagar 

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS 
ICMS a Recolher 
IR RF a Recolher (PF 0561) 
IRRF a Recolher (PF/NF - 0588) 
IR RF a Recolher (P J/NF - 1708) 
ISS a Recolher 
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros 
ISS Retido s/Serviços de Terceiros 

PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de 
Terceiros 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 
Seguws a Pagar 

loata/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

PASS IV O 
Valor 

794,16 
2 .735,04 

2.877,00 
13 000,00 

620,00 
225,00 

'0.442,08 

4.000,00 
1.070,00 

8.085,00 
1.872,40 

6.849,26 
23.656,36 

66,22 

1.309,73 
1.407,17 

1.326,40 

1.405,00 
131.411,80 

5.548,00 
3.037 10 

851,42 
952,00 

8.620,00 
2.236,66 
5.687,88 

355,62 
4.600,00 
3.472,44 

2.257,50 

2.315,00 

2.332,93 

314.934,58 
160.586,18 
107.247,44 
32.339,97 

126,17 
10.210,05 
4.424,77 

70.368,31 
42.860,20 
18.731 ,12 

22,2. 
3.486,30 

4,00 
1.133,60 

8,40 
4.1 22,48 

6. 785.232,62 
13.369,42 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 

Contas Contábeis 

Aluguéis a Pagar 
Feiras e Exposições 
Conta Corrente -Matriz/Filial 
Conta Corrente - Matriz/Filial - SP 
ICMS Conta Corrente - Matriz/Filial 
ICMS Conta Corrente- Matriz/Filial- SP 

PARCELAMENTOS DE OBRIGACOES 
SOCIAISfFISCAIS/TRIBUTARIA 

Parcelamento PIS 
Parcelamento COFINS 
Parcelamento IRPJ 
Parcelamento CSLL 
Multas sobre Parcelamentos de Impostos a 
Recolher 
PARCELAMENTO LEI 11941/2009 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO 
PRAZO DIVERSOS 

BADESC - Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A. 
BADESC -Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A. - I 

EMPRÉSTIMOS BNDES 
Banco BNDES - Cartão 11 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 80979 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143090 
Banco BNOES- lnox-Tech NFe 143178 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143455 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143526 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143554 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 82828 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 82851 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143630 
Banco BNDES -lnox-Tech NFe 83185 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83184 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83186 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83562 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 145189 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 146195 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 146001 
Banco BNDES -Triunfo NFe 1300 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1297 -1320/1 366 
Banco BNDES - lnabor NFe 15241 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1404 
Banco BNDES - Schulz NFe 670973 
Banco BNDES- Gimenez NFe 27741/28143/28624 
Banco BNDES - lnabor NFe 15299 
Banco BNDES - lnabor NFe 16145 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 154673 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1677 
Banco BNDES - Triunfo NFe 1679 
Banco BNDES- lnabor NFe 16347 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 159967 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1755/ 1719 
Banco BNDES - Volkswagen do Brasil - NFe 
810771 
Banco BNDES • lnox Tech NFe 129559 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126054 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126055 
Banco BNDES- Elétrica Danúbio NFe 157595 

I n::~t::l/Hora Emissão: 10/06/201 6 14:29:42 

PASS IV O 
Valor 

12.000,00 
6.600,00 

2.001 .186,64 
3.950.480,55 

176.739,36 
624.856 ,65 

982.794,94 

71.791 ,96 
331 .347,40 
107.806,90 

90.815,60 
'20.352,51 

260.680,57 

9.910.029,49 

9.177.029,82 

264.195,60 

112.500,00 

151 .695,60 

1.986.449,18 
5.671 ,44 

12.022,25 
10.901 ,50 

9.923,24 
14.657,04 
15.729,78 
10.465,64 

2.372,44 
9.638,97 

29.689,11 
7 .180,77 
2.137,39 
7.395,72 
5.216,65 

42.221,02 
18.801,56 
13.925,78 

6.808,85 
15.576.04 
4.303,48 

43.160,20 
6.031,1 4 

53.142,37 
35.664,35 
12.758,46 

8.027 ,70 
5.689,79 
4.574,53 

26.394.44 
78.750,32 
25.163,06 
14.211,18 

29.230,15 
29.918,50 
38.410,05 
21 .983,47 
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Contas Contábeis 

Banco BNDES- lnox Tech NFe 173848 
Banco BNDES- lnabor NFe 18472 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 131049 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 131050 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 172635 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 177607 
Banco BNDES -lnoxTech NFe 181896 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 182858 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 181896 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 147329 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 181898 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 145640 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 187958 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 154834 
Banco BNDES - Jati-Serviços NFe 56352 
Banco BNDES - Jati-Serviços NFe 56353 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 161874 
Banco BNDES -lnabor NFe 21273 
Banco BNDES- lnabor NFe 21270/21271 
Banco BNDES -lnabor NFe 21628/21629 
Banco BNDES- lnabor NFe 21804/21805 
Banco BNDES - Flexível NFe 20985 
Banco BNDES - Triu,nfo NFe 2984 
Banco BNDES - Heatcraft NFe 7479 
Banco BNDES- Heatcraft NFe 7478 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 168967 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 195729 
Banco BNDES -Triunfo 
Banco BNDES -Triunfo lnd. 
Banco BNDES -Triunfo NFe 3066 
Banco BNDES -Triunfo NFe 3067 
Banco BNDES - Elgin NFe 222399 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 197079 
Banco BNDES- Flexível NFe 21550 

EMPRÉSTIMOS SICOOB 
Sicoob/Credial I 

EMPRÉSTIMOS BRADESCO 
Banco Bradesco S/A - 11 (LP) 
Banco Bradesco S/A - V 
Banco Bradesco S/A - VI 
Banco Bradesco S/ A -Vil 
Banco Bradesco S/ A - VIII 
Banco Bradesco S/ A - IX 
Banco Bradesco S/ A - X 
Banco Bradesco S/ A - XI 
Banco Bradesco S/ A - XIII 
Banco Bradesco S/ A- XIV 
Banco Bradesco BNDES PSI - I 

EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil SA - V 
Banco do Brasil S.A. -VI 
Banco do Brasil S.A. -VIl 
Banco do Brasil S.A. -VIII 
Banco do Brasil S.A. - Finame 
Banco do Brasil (Barracão) 

EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Caixa Econômica Federal - V 
Caixa Econômica Federal - VI 

BANCO VOLKSWAGEM 

]oata/Hora Emissão: 10/06/201614:29:42 

PASSI V O 
Valor 

11 .974,81 
15.418,69 
33.003,49 
62.51 7,38 

121.846,12 
47.810,21 
29.237,54 
78.778,60 
28.658,84 
55.971 ,80 
31.473,89 

102.610,20 
55.681,48 
55.681,48 
23.094,28 
23.863,62 
37.282,89 
10.536,05 
24.794,81 
2 ~ 821.35 
27.418.23 
46.609,64 
12.357,99 
43.605,32 
32.833,07 
8.654,73 

81 .575,35 
45.283,42 

5.15818 
14.969,84 
35.064,96 
26.382,1 9 
29.453,83 
27.276,52 

353.252,23 
353.252,23 

259.403,95 
5.333,70 

22.500,00 
3.383,49 

11.747,42 
11.582,21 
31.263,30 
24.967,43 
19.000,00 
16.293,01 
49.333,38 
64.000,01 

1 .951.841 ,92 
247.396,08 
112.061,33 
131 158.00 
234.769,64 
500.000,00 
712.420,94 

14.035,93 

99.621,69 
15.808,06 
83.81 3,63 

721.196,27 
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Contas Contábeis 

Banco Volkswagem 
Banco Volkswagem I 
Banco Volkswagem l i 
Banco Volkswagem 111 
Banco Volkswagem IV 
Banco Volkswagem V 
Banco Volkswagem VI 
Banco Volkswagem VIl 
Banco Volkswagem VIII 
Banco Volkswagen IX 
Banco Volkswagen X 
Banco Volkswagen XI 
Banco Volkswagen XII 
Banco Volkswagen XIII 
Banco Volkswagen XIV 

EMPRESTIMOS BANCO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul-11 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sui-IV 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul- V 

PASSIVO DIFERIDO 
Lucros Diferidos - Filial 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL REALIZADO 
Capital Subscrito 

ADMINISTRADOR: DARCI SIMON 
RG: 444813/SSPSC 
CPF: 220.936.999-15 

~OUMOUER EMENDA OU AASURASERÂ CONSIDERAOO COMO IN CICIO D!.ADULTI!MÇlO~ 

PASSIVO 

1 
.....,w 

CONTADOR: eiELSO CAMILO BROETTO 
CPF: 6'12.616.469-00 
CRC:S~SC 

Valor 

30.175,43 
27.368,55 
30.175,43 
34.210,48 
34.210,48 
34.210,48 
34.210,48 
59 508.70 
35.666,66 
49.333,32 
49.333,32 
49.333,32 
37.933,32 

119.736.88 
95 789.42 

3.541.068,98 

2. 755.000,01 

699.647,52 

6.152,39 

80.269,06 

732.999,67 
732.999,67 

45.638.649,94 

45.325.106,00 

45.325.106,00 
45.325.106,00 

313.543,94 

313.543,94 
797.837,28 

(484.293,34) 
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

VENDA DE PRODUTOS 

VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO 
Venda de Produtos em Geral 
Venda de Produtos Isentos do PIS e Cofins 

VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO 
Venda de Produtos em Geral -Mercado Externo 

VENDA DE MERCADORIAS 

VENDAS DE MERCADORIAS 
Venda de Mercadorias em Geral 
Venda de Mercadorias em Geral - Filial 
Venda de Mercadorias Isentas do PIS e COFINS 
Venda de Mercadorias -lcms ST 

VENDA DE MERCADORIAS MERCADO 
EXTERNO 

Venda de Mercadorias em Geral - Mercado 
Externo 

VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL 

Prestação de Serviços em Geral 
Prestação de Serviços - Em Geral 

OUTRAS RECEITAS COM 
VENDAS/RECEBIMENTOS 

Recebimento de Aluguel 
Venda de Sucatas 

(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA 

DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS 

Devoluções Sobre Vendas 
Devoluções de Vendas de Produtos Mercado 
Interno 

Devoluções de Vendas de Produtos Mercado 
Interno (não dedútivel) 
Devoluções de Vendas de Mercadorias Mercado 
Interno 
Devoluções de Venda de Mercadorias - Filial 
Devoluções de venda de mercadorias -ICMS ST 

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 
VENDAS/SERVIÇOS 

IPI - s/vendas/serviços 
ICMS - s/vendas/serviços 
ISS - s/vendas/serviços 
PIS - s/vendas/serviços 
COFINS - s/vendas/serviços 
CPRB / INSS - s/vendas 

(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-)CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS E 
SERVIÇOS VENDIDOS 

I Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

Valor 

40.793.279,50 

28.892.249,30 

27.057.639,43 
26.898.523.33 

159.116.10 

1.834.609,87 
1.834.609,87 

11.509.462,00 

11.303.830,26 
4.014.744,73 
7.058.788.45 

5.190,00 
225.107,08 

205.631 ,74 

205.631 ,74 

8.890,00 

8.890,00 
8.890,00 

382.678,20 

312.210,00 
70.468,20 

(7.927.297,73) 

(2.147.195,97) 

(2.147.195,97) 
(1.666.857,36) 

(164.000,00) 

(152.454,92) 

(158.864,26) 
(5.019,43) 

(5.780.101 ,76) 

(6.315,43) 
(3.065 894.95) 

(427,60) 
(416697,08) 

(1 .986.552,50) 
(304.214,20) 

32.865.981 ,77 

(18.010.368,04) 



BALANÇO PATRIMON IAL /~JRA ~~ 
Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. L TDA Emp.: 160 V\ 'ó'J ~ 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 I E: 254041957 Fone: (049)3664-35&f. ~ 1:--
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 ~ 0-
B~Irro: Nova Morada CEP: 89.874-000 1 ~1l. F-·"' o 1 c.., '"O 
C1dade: MARAVILHA - SC Periodo: 01/01/2015 a 1 1121201Ç~ •• )> 
NIRE: 4220282769-5 Data do NIRE: 10/05/2000 r- vr-
Pagina: 00013 \~ """'"-·-- ••• 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2015A 31/12/2015 ~C;:;nt• _?ç... 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
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CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 

MATERIAIS DIRETOS 
Custo dos Produtos Vendidos 
(-) Impostos Creditados nas Compras- Matéria 
Prima 

MÃO DE OBRA DIRETA- Prod. lndl. 

Remuneração - Prod.lndl. 
Salários- Prod.lndl. 

Encargos Sociais - Prod. lndl. 
Previdência Social - Prod. lndl. 
FGTS- Prod. lndl. 

Beneficios - Prod. lndl. 
Auxilio Alimentação - Cesta Básica 

Provisões - Prod. lndl. 
Provisões 13' Salário - Prod . lndl. 

GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. 
Industrial) 

OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial) 
Depreciação - (Prod. Industrial) 
Energia Elétrica - (Prod. Industrial) 
Bens Não Imobilizáveis - (Prod. Industrial) 
Manutenção e Conservação - (Prod. Industrial) 
Uniformes - (Prod. Industrial) 

Cursos e Treinamentos de Pessoal - (Prod. 
Industrial) 
Serviços de Terceiros - (Prod. Industrial) 

Despesas com Material de Limpeza e Higiene 
-(Prod. Industrial) 
Despesas com Material de Segurança - (Prod. 
Industrial) 
Despesas com Empilhadeira - (Prod . Industrial) 

Remoção/ Tratamento de Residuos - (Prod. 
Industrial) 
Outras Despesas - (Prod. Industrial) 
Despesa com Importação 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

MERCADORIAS PARA REVENDA 
Custo das Mercadorias Vendidas 

(-) Impostos Creditados nas Compras
Mercadorias para Revenda 

(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

(-)DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS COM VENDAS 

GASTOS COM PESSOAL 

Remuneração 

!Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

Valor 

(11.637.766,84) 

(7.122.171,90) 
{7.1 22.348,54) 

176,64 

(2.694.21 0,14) 

{2.061. 708,65) 
(2.061.708,65) 

(470.642,34) 
(270.299,36) 
(200.342,98) 

(22.157,48) 
(22 . • 57,48) 

(139. 701 ,67) 
(1 39.701,67) 

(1 .821.384,80) 

(1.821.384,80) 
(1.001 963,50) 

(1 26.432,61) 
(57.804,55) 

(102.316,97) 
(23.628,44} 

(650,00) 

(302.366,01 ) 
(30.066,67) 

(40.236.48) 

(9.581 ,39) 
(11 .237,26) 

(86.568.49) 
(28.532.43) 

(6.372.601 ,20) 

(6.372.601 ,20) 

(6.372.601 ,20) 
(6.372.424,56) 

{176,64) 

14.855.613,73 

(12.255.232,63) 

(9.090.894,84) 

(892.726,62) 



Contas Contábeis 

Salários 

Encargos Sociais 
Previdência Social 
FGTS 

Provisões 
Provisões 13° Salário 

DESPESAS COM VENDAS 

DESPESAS GERAIS DE VENDAS 
Ação de Vendas/Produtos 
Bens Não Imobilizáveis 
Despesa com Bonificação 

BALANÇO P A TRIMO NIAL 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Despesa com Peças Trocadas em Garantia 
Despesas com Aluguéis e Condomínios 
Despesas com Assistência Técnica 
Despesas com Brindes e Sorteios 
Despesas com Instalação Técnica 
Despesas com Participação em Feiras 
Despesas com Pedágio 
Despesas com Representação 
Despesas com Veículos 
Despesas com Viagens 
Despesas Gerais com Exportação 
Embalagens de Divulgação/Comerciais 
Impostos e Taxas Diversos 
Material de Expediente 
Outras Despesas 
Propaganda e Publicidade 
Serviços de Terceiros 
Fretes e Carretos Sobre Vendas 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Gastos Com Pessoal 

Remuneração 
Pró-Labore/Honorários da Diretoria 
Salários 

Encargos Sociais 
Previdência Social 
FGTS 

Benefícios 
Plano de Assistência Médica 
Auxilio Alimentação - Cesta Básica 

Provisões 
Provisões 13° Salário 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 
Anuncias e Publicações 
Bens não Imobilizáveis 
Contribuições Sindicais 
Cursos e Treinamento de Pessoal 
Depreciação s/ Edificações 
Depreciações 
Despesas Advocatícias 

I Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

, --

Valor 

(683.955,37) 
(683.955,37) 

(163.071 ,41) 
(1 00.646,45) 

(62.424,96) 

(45.699,84) 
(45.699,84) 

(8.198.168,22) 

(8.198.168,22) 
(995,00} 

(1.570,50) 
(105.494,56} 
(505. í 18,63} 
(44.000,00} 

(721 .413,44} 
(2.250,00} 

(176.762,91} 
(176 .016,37} 

(22.278 ,5~) 
(2.864.432,26} 

(147.264,71) 
(449.684,97) 

(6.373,01) 
(260,00) 

(46.439,85) 
(118,25) 

(73, 12) 
(3.924,00) 

(18.765.08) 
(2.904.933,05) 

(3.128.187,78) 

(1.200.598,91 ) 

(876.806,37) 
(60.929,32) 

(815.877,05) 

(187.117,43) 
(1 15.029,84) 

(72.087,59) 

(72.849,46) 
(72.441 ,22) 

(408,24) 

(63.825,65) 
(63.825,65) 

(1 .927 .588,87} 

(1 .927 .588,87) 
(15.403,00) 
(44.636, 16) 
(18.037 ,37) 
(13.742,64) 

(103.879,83) 
(25.563,33) 
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Contas Contábeis 

Despesas com Agua 
Despesas com alimentação 
Despesas com Aluguéis e Condomínio 
Despesas com Cartório 
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório 
Despesas com Energia Eletrica 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções 
Despesas com Internet 
Despesas com Manutencao de sistemas de 
informática 
Despesas com Material de Limpeza e Higiene 
Despesas com medicamentos 
Despesas com Veículos 
Despesas de Assessoria/Consultoria 
Despesas de Viagem 
Despesas Postais 
Despesas Sociais e Esportivas 
Despesas Telefônicas 
Impostos e Taxas Diversas 
Impostos e Taxas Estaduais 
Impostos e Taxas Municipais 
Indenizações Cíveis/Trabalhistas 
Livros, Jornais, Revistas e Periféricos 
Manutenção e Conservação 
Manutenção e Conservação- Bens Imóveis 
Material de Expediente 
Material de Uso e Consumo 
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições 
Outras Despesas 
Seguros 
Serviços com Segurança Medicina do Trabalho 
Serviços Contábeis 
Serviços de Limpeza e Conservação 
Serviços de Terceiros 
Serviços de Vigilância 
Uniformes 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 
IOFIIOC 

(+/-)RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 

RECEITAS FINANCEIRAS 
Descontos Obtidos 
Ganhos com Variação Cambial 
Receitas financeiras bancárias 
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras 

DESPESA FINANCEIRAS 
Despesas Bancárias 
Encargos de Mora (multa/juros) 
Encargos sobre Financiamentos 
Juros bancários 
Outras Despesas Financeiras 
Perdas com Variação Cambial 

(+/-) OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS 
OPERACIONAIS 

(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
Brindes, Doações e Bonificações Recebidas 
Dividendos Recebidos de Outros Investimentos 

I Data/Hora Emissão: 10/06/2016 14:29:42 

Valor 

(57 .783,97) 
(14.964,50) 
(1 1 .688,20) 

(4.990,52) 
(15.049.60) 

(9.356.42) 
(25.602,21 ) 
(25.616,37) 
(1 1.876,70) 
(68.156,08) 

(14.012,32) 
(905.41 ) 

(130.897,38) 
(222.531 ,06) 
(183.143,81 ) 

(53.095,26) 
(7.492,00) 

(143.045,80) 
(30.845,99) 

(448,40) 
(8.617,77) 

(14.702,07) 
(125,00) 

(3.798,62) 
(10.009,41 ) 
(58.418,40) 

(623,83) 
(98.368,76) 
(31.394,70) 

(270.859,91) 
(26.442,20) 

(1 05.350,00) 
(6.119,00) 

(11.642.52) 
(23.692,35) 

(4.660,00) 

(36.150,01) 

(36.150 ,01) 
(36.150,01 ) 

(2. 755 .667,24) 

844.456,94 
7.264,97 

742.900,70 
6.286,74 

88.004,53 

(3.600.124, 18) 
(578.930,84) 
(1 06.268,49) 

(2.865.409,33) 
(3.474, 12) 
(3.535,76) 

(42.505,64) 

(240.736,34) 

147.971,14 
14.' 53,29 
8.673,05 
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Emp.: 160 
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~ 
Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. L TOA 
CNPJ : 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 

=-· (.1 
CEP: 89.874-000 ' - - . v 0..!_l ;j 

Período: 01 /01/2015 a 11/1 2/2015 ~-z $: ~ .h 
Data do NIRE: 10/05/2000 \~.-. ~._f - - ,._, 
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Bairro: Nova Morada 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2015 A 31/12/2015 'Z._Cc1tr c "-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Contas Contábeis 

Outras Receitas Operacionais 

(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
ICMS sobre o Ativo Permanente 
ICMS sobre o Ativo Permanente - lndedutivel 
Multas não Dedutíveis 
Multas Dedutíveis - Parcelamento Impostos 

(+/-)OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
Venda de Bens Patrimoniais 
Ganho da Alienacao de Bens do Ativo Imobilizado 
Outras Receitas não Operacionais 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
Custo da Aliencao de Bens do Ativo Imobilizado 

(=)RESULTADO OPERACii •L LÍQUIDO 
ANTES DOS TRIBUTOS 

(=)RESUL TA~O DO~EttfOD ANTES DAS 
PARTICIPAÇOES q_ 

(=)RESUL TADQLÍ761D D( P'fíÇJDO 

./'0NAro 1/ ~ "'I 
MARAVILHAJsbt 

ADMINISTRADOR: DARCI SIM{jN 
RG: 444813/SSPSC 
CPF: 220.936.999-15 

I 

-- AiCONHIECI!YiiõNYO N": '~~i'U - · 
Rtconht50 1(1) ullnatllrl(ll por IEMii~MANÇA at: 
a&raitRAIIL I~· K COM. LTDA, ne1te 
ato ~•p~e1entad1 po~ : (1)DAaCI IIMOI 

J 

~ Maravilha, 10 dt junho dt 2011 ..-'~ 
A~fRANCIIC-.. ~ ~m ~. 
ltlt.~diVt:;d~ -~~ ~ 
lmtl I,Tt+ltlt: lU I ,TO ··TIIal:IUUI ~ 
Saio Olgh Fllclllza;lo • Selo normal ~ 
IHXI2030.QI23 _ ~ 
Confira o• dado• do ato em: 111~s.bTAs~'\ ,, <-~~ 

' 0UALQIJE"' EMENOAO\J RASURA !iE~ CONSIDERADO CO'fl INDICIO DE AOULTERAÇÂOM ~1J 

I Data/Hora Emissão: 10/06/201 6 14:29:42 

.... J 
,vv 

CONTAQOR; CÊLSO CAMI O BROETTO 
CPF: 642.616.469-00 
CRC: SC 9396 

Valor 

125144,80 

(388.707,48) 
(41.944, 71} 

(221.786,31} 
(12.598,22) 

(112.378,24) 

(88.270,86) 

3.410.052,39 
3.233.915,00 

173.004,52 
3.132,87 

(3.498.323,25) 
(3.498.323,25} 

(484.293,34) 

(484.293,34) 

(484.293,34) 

..& 

c 



REFRIBRASIL IND. E COM. L TDA 
CNPJ: 03.809.31410001-28 

INDICADORES FINANCEIROS 

2- Liquidez Corrente (AC/PC) 

54.101.526,68 I 16.408.603,1 o 

1 - Liquidez Geral (AC+ARLP I PC+PELP) 

54.186.551 ,58 I 31. 132.778,59 

1 - So/vencia Geral (A TI PC+PELP) 

77.265.722,17 I 31.132.778,59 

Indicadores referentes ao exercício encerrado de 2014. 

I 

( 

I 

Maravilha, SC, 09 de Junho de 2016 

Cefs~C míCo '.Broetto 
Con r CRC/SC 19.396 

CP 642.616.469-00 
Maravilha - Santa Catarina 

3,30 

1,74 

2,48 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 

Contas Contábeis 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 
Caixa 

BANCOS 
Banco Caixa Econômica Federal 
Banco Caixa Econômica Federal - I 
Banco do Brasil S.A. - 11 
Banco Bradesco SIA 
Banco do Bradesco S.A. 
Banco do Bradescc S/A 
Banco ltaú SA 
Banco ltaú SA 111 
Banco Sicoob/Credial 
Banco SicoobfiTAIPU 
Banco Sicredi SA 
Banco Bic Banco SA 
Banco Bic Banco SA - I 
Banco Safra SA 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

Banco do Brasil SA 
Banco Bradesco SA 

CHEQUES 
Cheques em caixa 

CLIENTES 

CLIENTES 
NOVA eRA CONSTRUTORA L TOA 
Vendas a Prazo a Receber 
Vendas a Prazo a Receber - Exportação 

OUTROS CRÉDITOS 
Conta Corre me - Matriz!Filial 
Conta Corremc - Matriz/Filial - SP 

ADIANTAMENTOS 
Aoiantamer.to a Fornecedores - Companhia 
Siderurgica Nacional 
Adiantamento a Fornecedores- Martarello 
lnoustria de Ferro e Aço Ltda 
Adiantamento a Fornecedores - WEG 
Adiantzmento a Fornecedores- Importação 

OUTROS CRÉDITOS 
Mútuo - Sócios 

IMPOSTOS A RECUPERAR 
ICMS a Rec~.: perar 
ICMS a Recupera~ - Bens do Ativo Imobilizado 

IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO 
IMPOSTO A A RECOLHER 

IPI a Compensar/deouzir do Imposto a Recolher 

Ea/Hora Emissão: 23/ 10/2015 09:41 :52 

AT I VO 
Valor 

77.265.722,17 

54.101.526,68 

1.331.050,79 

63.636,45 
63.636,45 

488.305,87 
'3.459,47 
4.862 96 

73.551,29 
2.595,09 

836,00 
14.277,40 

173.220,12 
9.812,96 

27.535.03 
1.913 63 

73.926,44 
91 .653,99 

711 ,37 
(49,88) 

334.429,08 

191.440,41 
142.988,67 

444.679,39 
444.679,39 

28.738.478,18 

28.738.478,18 
239.859,24 

28.051.242,36 
447.376,58 

8.816.544,11 
1.618.949,01 

457.201 ,80 

1.096.562,34 
100.397,55 

406.404,00 

392.043,58 
197.717.21 

4.876.472,09 
4.876.472,09 

556.019,52 
2.101.12 

553.918.40 

211.339,35 

21 1.339,35 
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Contas Contábeis 

ESTOQUES 

ESTOQUES 

MATÉRIA PRIMA 
Matéria Prima em Geral 

PRODUTOS ACABADOS 
Produtos Acabados em Geral 
Produtos Semi Acabados 

MERCADORIAS PARA REVENDA 
Mercadoria para Revenda em Geral 

ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA 
EMPRESA 

Estoques Recebidos para Conserto ou Reparo 

ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE 
TERCEIROS 

Estoques Enviados para Demonstração 
Estoques Enviados para Industrialização 
Estoq~.:es Enviados em Consignação 
Estoques Enviados para Troca/conserto 

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 
OUROCAP- DARCI SIMON 
OUROCAP - EDUARDO MIGUEL SIMON 
Ourocap Torcida PM 36 (Eduardo Miguel Simon) 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 

OUTROS CRÉDITOS 
Titulo de Capitalização- Banco do Brasil 
Titulo de Capitalização - Banco do Brasil I 
Titulo de Capitalização - Bradesco 
T!tulo de Capitalização - Caixa Econômica Federal 

INVESTIMENTOS 

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS 
Participação Societária - Credial S.A. 
Participação Societária - SICREDI 
Participação societária CREDITAIPU 
Participações Socie~árias 

INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
Investimentos- Terrenos 
Investimentos- Edíf.cações 

ATIVO IMOBILIZADO 

BENS E DIREITOS EM USO 
Terrenos 
Prédios e Benfeitorias 

Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41:52 

ATIVO 

Valor 

15.164.241,40 

15.164.241,40 

8.923.414,98 
8.923.414,98 

1.923.227,14 
•. 455.030,36 

468.196,78 

1.465.999,34 
1.465.999,34 

64.618,00 

64.618,00 

2. 786.981 ,94 

419.139,15 
470 124,56 

1. 842.665,73 
55.052,50 

51.212,20 

51.212,20 
2.500,00 
2.500,00 

46.212,20 

23.164.195,49 

85.024,90 

85.024,90 

65.024,90 
20.000,00 
55.000,00 
5.024,90 
5.000,00 

11.781.912,67 

9.671 .668,27 
44.144,69 
4.666,59 
1.912,99 

9.820.944 00 

1.910.244,40 
1.210.244,40 

700.000,00 

11.297.257,92 

13.152.414,66 
870.786,76 

2.596.992,86 
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Contas Contábeis 

Máquinas e Equipamentos 
Móveis e Utensílios 
Maquinas de Escritório 
Computadores e Periféricos 
Veícu los 
Ferramentas 
Marcas, Direitos e Patentes 

CONSÓRCIOS -IMOBILIZADO 
Consórcio Scania 
Consórcio Banco do Brasil 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 
Construção em Andamento 

DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E 
EXAUSTÃO ACUMULADA 

(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias 
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e 
Equipamentos 
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 
(-)Depreciação AcLJmUtada Máquinas de Escritório 
(-)Depreciação Acumulada Computadores e 
Periféricos 
(-)Depreciação Ac..,mu!ada Veículos 
(-)Depreciação Ac-"mu lad~ de Ferramentas 

I Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41:52 

ATIVO 
Valor 

2.866.171,54 
42.41 4,88 

9.251,80 
109.664.70 

6.530.935,16 
123.054,13 

3 1 42 .83 

75.947,92 
44.173,72 
31.774,20 

1.430.028,43 
1.430.028,43 

(3.361.133,09) 

(275.580,95) 
(494.496,88) 

(1 2.108,58) 
(3.263,96) 

(44.432,62) 

(2.486.383,74) 
(44.866,36) 



BALANÇO PATRIMONIAL 
Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 
Pagina: 00004 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31112/2014 

Contas Contábeis 

PASSI VO 

PASSIVO CIRCULANTE 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil S.A. 
Banco do Brasil S.A. - I 
Banco do Brasil S.A. - 11 
Banco do Brasi l S.A. - IV 
Banco do Brasil S.A. - V 
Banco do Brasil S.A. - VI 
Banco do Brasil S.A. - Finame 

EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO 
Banco Bradesco S/A - I 
Banco Bradesco S/A- 11 
Banco Bradesco S/ A- IV 
Banco Bradesco S/A - V 
Banco Bradesco S/A - VI 
Banco Bradesco S/.A. - VIl 
Banco Bradesco S/ A- VIII 
Banco Bradesco S/A - IX 
Banco Bradesco S/A - X 
Banco Bradesco S/ A - XI 
Banco Bradesco S/ A- XII 
Banco Bradesco S/ A -XIII 
Banco Bradesco BNDES PSI - I 
Bradesco -Cta Financiamento 
Bradesco I Foroeste 

EMPRÉSTIMOS SICOOB 
Sicoob/Credial I 

EMPRÉSTIMOS BNDES 
Banco BNDES -Cartão I 
Banco BNDES - Cartão li 
Banco 8 DES- Cartão 111 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 80979 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143090 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143178 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143455 
Banco BNDES -lnox-Tech NFe 143526 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143554 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 82828 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 82851 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143630 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83185 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83184 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83186 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83562 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 145189 
Banco BNDcS - lnox Tech NFe 146195 
Banco BNDES- lr.ox Tech NFe 146001 
Banco BNDES -Triunfo NFe 1300 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1297 -1320/1366 
Banco BNDES - lnabor NFe 15241 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1404 
Banco BNDES - Schulz NFe 670973 
Banco BNDES- Gimenez NFe 27741/28143/28624 
Banco BNDES - lnabor NFe 15299 
Banco BNDES- Elétrica Danúbio NFe 134769 

I Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41 :52 

PASSIVO 
Valor 

77.265.722,17 

16.408.603,10 

10.387.623,14 

1 .324.868,68 
59.374,92 
56.143,32 
4.508,32 

500.000,00 
550.000,00 

18.42 ' ,08 
17.664,16 

118.736.88 

827.476,04 
6.526,20 

31.999,92 
6.818,36 

45.000,00 
5.799,96 

' 7.621,04 
17.372,52 
31 .263,1 2 
15.768,72 
12.000,00 

524.842,62 
8.500,56 

28.444,44 
65.864,70 

9.653,88 

449.452,96 
449.452,96 

732.651,28 
2.528,24 

; 1.424,51 
13.530,37 
14.941,56 
13.548.04 
12.332,06 
18.215 12 
19.548,1 3 
13.005,96 

2.949.28 
11.979,48 
36.896.1 5 

8.924,86 
2.656,93 
9.~ 91.60 

6.483,65 
46.437,94 
20.679,49 
15.31 6,70 

6.6 ' 9,95 
15.143,61 
3.812,1 5 

38.233,43 
5.343,45 

47.079,44 
31.30 ' ,78 
10.489,21 
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Banco BNDES- lnox Tech NFe 154673 
Banco BNDES- lnabor NFe 16145 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1677 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1679 
Banco BNDES- lnabor NFe 16347 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 159967 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1755/1719 
Banco BI•WES - Volkswagen do Brasil - NFe 
810771 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 129559 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126054 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126055 
Banco BNDES- Elétrica Danúbio NFe 157595 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 173848 
Banco BNDES - lnaoor NFe 18472 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 131 049 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 131050 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 172635 
Banco BNDES- lnox Tech Nfe 177607 

EMPRÉSTIMO ITAÚ 
Banco ltaj SA IV 
Banco ltaú Unibanco SA IV 
Banco ltaú Unibanco S.A. V 
Banco ltaú Unioanco SA VI 
Banco ltaú Unibanco SA VIl 
Banco ltaú Unibanco SA VIII 
Banco ltaú Unibanco SA IX 

EMPRÉSTIMOS VOLKSWAGEM 
Banco Volkswagem 
Banco Volkswagem I 
Banco Volkswagem li 
Banco Vo!kswagem 111 
Banco Volkswagerr. IV 
Banco Volkswage:n V 
Banco Vo,kswagem VI 
Banco Volkswagerr. VIl 
Banco Volkswagem VIII 
Banco Volkswagem IX 
Banco Volkswagen X 
Banco Volkswagen XI 
Banco Volkswagen XII 
Banco Volkswagen XIII 
Banco Volkswagen XIV 

EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Caixa Econômica Federal - li 
Caixa Econômica Federal- 111 
Caixa Econômica Federal - IV 
Caixa Econômica Federal- V 
Caixa Econômica Federal -VI 

EMPRESTIMOS BANCO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul -1 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul-11 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul -111 
Banco Regional de Dese:wolvimento do Extremo 
Sui-IV 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul- V 

!Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41 :52 

PASSIVO 
Valor 

5.849,20 
8 .568,00 
3.792,66 
3.049,28 

17.593,61 
48.741,88 
15.653.53 
7.722,16 

13.559,07 
14.638,01 
18.792,29 

9.666, · a 
5.265,29 
6.779,72 

14.51 1,77 
27.489,1 0 
53.576,16 
18.790,28 

2.940.454,07 
64.101 ,91 

474.791 ,69 
508.394,91 
502.648,04 
389.200,04 
513.312.48 
488.005.00 

510.905,32 
45.263.16 
4' .052.60 
45.263.16 
3< .578.96 
31.578,96 
31.578 96 
31.578,96 
44.631,60 
22.526,32 
31 .157,90 
31 .157,90 
31 157,90 
23.957,90 
34.210.52 
34.210,52 

1.077.509,37 
33.333,52 
25.000,00 

550.000,00 
189.693.72 
279.482 13 

1 .344.943,08 

785.754,60 

102.387.36 

190.337,40 

73.829,88 

192.633.84 
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PASSIVO 

Contas Contábeis 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 
DIVERSOS 

Banco Bic Banco 
BADESC- Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A. 
Financeira Atfa S.A. 

FORNECEDORES 
ACO INOXIDAVELARTEX LTDA 
ACREL DISTRIBU IDORA DE MANGUEIRAS 
LTDA 
ARCELORMITTAL INOX BRASIL SERVICOS 
LTDA 
BHS BRASIL ELETRONICA L TOA- EPP 
BORTECNICA BORRACHAS LTOA ·ME 
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER 
DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 
ELETRO BOCK L TOA 
ELETRO METALURGICA ZANETTE L TOA 
ELGIN S/A 
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL L TOA 
ESFERAVAL INDUSTRIA DE VALVULAS E 
CONEXOES L TOA ME 
EUCLIDES GILBERTO PREDIGER 
EUROLATTE DO BRASIL IND. E COM.DE 
MAQS.L 
FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO L TOA 
FORMA IND E COM DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 
Fornecedor a pagar - Outros 
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. 
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. 
FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A 
FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A 
FUSO PAR PARAFUSOS L TOA 
HEATCRAFT DO BRASIL LTDA 
HEATCRAFT DO BRASIL LTOA 
HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXÓES 
SANITÁRIAS LTDA 

INABOR-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTEFATOS DE BORRACHA L TOA 
IND DE ESCOVAS TIWIN L TOA ME 
I NO. AMORTt:C. VIBRACAO VIBRA-STOP L TOA 
INOX TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS 
L 
INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS 
LTDA 
JATI-SERVICOS COM. E IMPORT.DE ACOS 
LTDA 
LAM INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECÇÓES L TOA 

LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 
IMPORTACAO E EXPORTACAO 
M.F. DIMAN - ME 
MARIA SALETE LONGO ME 
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS L TOA 
METALURGICA ZAPROMAQ LTOA 

METILS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ETIQUETAS E ADESIVOS LTOA- M 
OW DAIRY PLASTICS L TOA- EPP 
PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS L TOA 
PADRAO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA
ME 
PAN DISTRIBUIDORA L TOA 
PANATLANTICA SA 

Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41:52 

Valor 

1.179.362,34 

499.992,00 
562.500,00 

116.870,34 

2.304.839,93 
17.908,78 

848,40 

66.147,02 

1.387,30 
7.820,00 
5.614,96 

295.87 1,18 

11.715,00 
343,98 

194.790,95 
11.910,94 

405,00 

7.000,00 
14.953,67 

79.424,38 
9.566,46 

374.249,66 
903,61 
567,82 

29.446,41 
4.648,56 

974,95 
15.169,38 
46.973,97 
44.034,95 

44.429.65 

3.624 50 
1.606,00 

290.697,18 

127 808,77 

5.829,63 

1.460,00 

3.801 ,20 

3.715,00 
19.530,00 
12.459,68 
72.000,00 

8.272,50 

48.514,20 
101,52 

2.612,52 

1 1.802,06 
35.219,05 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 

Contas Contábeis 

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E 
CONEXOES L TOA. 
QUIMITOL INOUSTRIA E COMERCIO 
PRODUTOS QUI MICOS L TOA 
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 
IMPORTACAO LTDA 
SEW-EURODRIVE BRASIL L TOA 
STECK INOUSTRIA ELETRICA L TOA 
TERMOMAX- AQUECEDOR SOLAR L TOA EPP 
TGK ELETRONICA L TOA- EPP 
THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS L TOA EPP 
TRACHEEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. 
TRIUNFO INOUSTRIA METALURGICA LTDA 
VINOX COM. REPR. ACOS INOXIOAVEIS L TDA. 
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO 
LTDA 
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO 
LTDA 
WEG-CEST ARI REDUTORES E 
MOTORREDUTORES S.A. 
WFB DO BRASIL L TOA - BOOS BRASIL 
ORDENHADEIRAS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 
Salários a Pagar 
Previdência Social a Pagar 
FGTS a Pagar 
Contribuições Sindicais a Recolher 
Convenios Medicos a Paga: (Unimed) 
Pro-Labore a pagar 

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS 
ICMS a Recolher 
IRRF a Recolher (PF 0561) 
IRRF a Recolher (PJ 1708) 
ISS a Recolher 
PIS a Recolher 
COFINS a Recolher 
Contribuição Social a Pagar 
IRPJ a Paga: 
CPRB a pagar (INSS Sobre Faturamento) 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 
Consórcio Contemp:ado Foramigo (Grupo 14; Cota 
01) 
Consórcio Gambatto Comtemplado 
Pensão Alimentícia a Funcionários 
Conta Corrente - Matriz/Filial 

PARCELAMENTOS DE OBRIGACOES 
SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTARIA 

Multas sobre Parcelamentos de Impostos a 
Recolher 
PARCELAMENTO LEI í 1941/2009 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO 
PRAZO DIVERSOS 

Banco Bic Banco 
BADESC - Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A. 

I Data/Hora Emissão: 23/~ 0/2015 09:41 :52 

PASSIVO 
Valor 

4.347,90 

1.329,00 

3.706,55 

213.051 ,90 
12.122,80 

3.295,00 
1.443,50 
2.095,00 
1.957.38 

96.049,06 
7.014.00 

15.210,00 

3.970,85 

1.747,20 

1.339,00 

327.627,17 
21 1.195,31 

60.689,60 
34.043,71 

33,47 
17.301,96 
4.363,12 

1.418.136,45 
186.325,71 

23.409.85 
2.409,14 

22 31 
87.908,50 

405.731 49 
263.102,99 
410.350,79 

38.875,67 

1.644.333,47 
11.73100 

13.130,00 
523,46 

1.618.949,01 

326.042,94 

34.991 .8~ 

29 1 .051 13 

14.724.175,79 

13.991.176,12 

1.079.178,00 

291.678,00 
787.500,00 
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Contas Contábeis 

EMPRÉSTIMOS BNDES 
Banco BNDES- Cartão li 
Banco BNDES- lncx-Tech NFe 80979 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143090 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143178 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143455 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143526 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 143554 
Banco BNDES -lnox-Tech NFe 82828 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 82851 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 143630 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 83185 
Banco BNDES- lnox-Tech NFe 83184 
Banco BNDES -lnox-Tech NFe 83186 
Banco BNDES - lnox-Tech NFe 83562 
Banco BNDES - lnoxTech NFe 145189 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 146195 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 146001 
Banco BNDES -Triunfo NFe 1300 
Banco BNDES- Triun7o NFe 1297 -1320/1366 
Banco BNDES- lnabor NFe 15241 
Banco BNDES - Triunfo NFe 1404 
Banco BNDES - Schulz NFe 670973 
Banco BNDES- Gimenez NFe 27741/28143/28624 
Banco BNDES - lnabor NFe 15299 
Banco BNDES - lnaoor NFe 16145 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 154673 
Banco BNDES - Triunfo NFe 1677 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1679 
Banco BNDES - lnabor NFe 16347 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 159967 
Banco BNDES- Triunfo NFe 1755/1719 
Banco BNDES- Vol.:<swagen do Brasil- NFe 
810771 
Banco SNDES -lnox Tech NFe 129559 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126054 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 126055 
Banco BNDES- Elétrica Danúbio NFe 157595 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 173848 
Banco BNDES- lnabor 1\Fe 18472 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 131049 
Banco BNDES -lnox Tech NFe 131050 
Banco BNDES- lnox Tech NFe 172635 
Banco BNDES - lnox Tech NFe 177607 

EMPRÉSTIMOS SICOOB 
Sicoob/Credial I 

EMPRÉSTIMOS BRADESCO 
Banco Bradesco S/ A- I (LP) 
Banco Bradesco S/A- li (LP) 
Banco Bradesco S/A - V 
Banco Bradesco S/ A - VI 
Banco Bradesco S/A- VIl 
Banco Bradesco S/A - VIII 
Banco Bradesco S/ A- IX 
Banco Bradesco S/A - X 
Banco Bradesco S/ A -XI 
Banco Bradesco S/ A- XII 
Banco Bradesco S/A- XIII 
Banco Bradesco BNDES PSI - I 
Bradesco I Foroeste 

EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL 
Banco do Bras:! 

I Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41 :52 

PASSIVO 
Valor 

1.757.358,61 
A 8.332,37 
28.580,8' 
25.915,75 
23.589,93 
34.843,48 
37.393,48 
24.878,85 

5.640,91 

22.914,92 
70.578,30 
17.071 ,48 
5.081,85 

17.582,06 
12.402,01 
93.684,65 
41 .7i9,10 
30.900,12 
14.197,78 
32.478,75 
8.543,29 

85.682,94 
11.974,06 

105.503,44 
70.643,75 
22.390,18 
14.595 27 

9.968,53 
8.01 4,63 

46.242,91 
133.739,18 
42.780,92 
22.902,38 

44.364,29 
46.276,32 
59.410,22 
32.772,48 
17.851,74 
22.985,95 
49.200,96 
93.'99,65 

181.645 76 
68.883,16 

884.307,51 
884.307,51 

882.447,56 
1.088,19 

37.333,62 
67.500,00 
9.183,45 

29.368,46 
28.954,73 
62.526,42 
40.736:5 
31.000,00 

451.887,09 
24.793,57 
92.444,45 

5.631 ,43 

1.487.432,64 
306.77' ,00 



BALANÇO PATRIMONIAL --~ .,o 1\ 
' .•• i.. ·--~ li-1 

./·::~ ·v 
Emp.: '60 I,'-<. ~ 
Fone: {049)3664-3567 ::f '(-, 

, .... f=• -

CEP: 89.874-000 C.. -· '·" -?.j t ~ 
Período: 01/01/2014 a 31h?L~014 ,/, ·-,.... 

Data do NIRE: 10/05/2000 \',. --~--

Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. L TOA 
CNPJ: 03.809.314/0001 -28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 
Pagina: 00009 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 /1 2/2014 

Contas Contábeis 

Banco do Brasil S.A. - V 
Banco do Brasil S.A. - VI 
Banco do Brasil S.A. - Finame 
Banco do Brasil (Barracão) 

EMPRÉSTIMOS ITAÚ 
Banco ltaú Unibanco S.A. VI 
Banco ltaú Unibanco S.A. VIl 
Banco ltaú Unibanco S.A. VIII 
Banco ltaú Unibanco S.A. IX 

EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Caixa Econômica Federal - V 
Caixa Econômica Federal - VI 

BANCO VOLKSWAGEM 
Banco Volkswagem 
Banco Volkswagem I 
Banco Volkswagem 11 
Banco Volkswagem 111 
Banco Volkswagem IV 
Banco Volkswagem V 
Banco Volkswagem VI 
Banco Volkswagem VIl 
Banco Volkswagem VIII 
Banco Volkswagen IX 
Banco Volkswagen X 
Banco Volkswagen XI 
Banco Volkswagen XII 
Banco Volkswagen XIII 
Banco Volkswagen XIV 

EMPRESTIMOS BANCO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul-1 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul-11 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul- 111 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sui-IV 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul - V 

PASSIVO DIFERIDO 
Lucros Diferidos - Filial 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL REALIZADO 
Capital Subscrito 

RESULTADO ACUMULADO 

RESULTADOS ACUMULADOS 
Lucros Acumulados 

I Data/Hora Emissão: 23/' 0/2015 09:41 :52 

PASSIVO 
Valor 

130.482,41 
1 48.842,16 
831.157,82 

70.179,25 

1.194.140,08 
83.774,66 

194.599,98 
427.760.44 
488.005,00 

602.005,16 
205.501,78 
396.503,38 

1.269. 7 33,21 
75.438,59 
68.42' ,15 
75.438,59 
65.789,44 
65.789,44 
65.789,44 
65.789.44 

104.140,30 
58.192,98 
80.491 ,22 
80.491,22 
80.491,22 
61 .891.22 

160.789,48 
160.789,48 

4.834.573,35 

2.900.000,00 

589.3~ 5.76 

802.034,88 

190.337,50 

79.982,27 

272.902,94 

732.999,67 
732.999,67 

46.132.943,28 

45.325.106,00 

45.325.106,00 
45.325. 106,00 

807.837,28 

807.837,28 
807.837,28 
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I Data/Hora Emissão: 23/1 0/2015 09:41 :52 

PASSIVO 

CONTADOR: 
CPF: 642.61 6. 
CRC: SC01939 . 

Valor 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Contas Contábeis 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

VENDA DE PRODUTOS 

VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO 
Venda de Produtos em Geral 
Venda de Produtos Isentos do PIS e Cofins 

VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO 
Venda de Produtos em Geral- Mercado Externo 

VENDA DE MERCADORIAS 

VENDAS DE MERCADORIAS 
Venda de Mercadorias em Geral 
Venda de Mercaaorias em Geral - Filial 
Venda de Mercadorias Isentas do PIS e COFINS 
Venda de Mercadorias -lcms ST 

VENDA DE MERCADORIAS MERCADO 
EXTERNO 

Venda de Mercadorias em Geral - Mercado 
Externo 

VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL 

Prestação de Serviços em Geral 
Prestação ôe Serviços - Em Geral 

OUTRAS RECEITAS COM 
VENDAS/RECEBIMENTOS 

Recebimento de Aluguel 
Venda de Sucatas 

(-}DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA 

DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS 

Devoluções Sobre Vendas 
Devoluções de Vendas de Produtos Mercado 
Interno 
Devoluções de Vendas de Mercadorias Mercado 
Interno 
Devoluções de Venda de Mercadorias - Filial 

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 
VENDAS/SERVIÇOS 

IPI - s/vendas/serviç0s 
ICMS - s/vendas/serviços 
ISS - s/vendas/serviços 
PIS - s/vendas/serviços 
COFINS- s/vendas/serviços 
CPRB /INSS - s!vendas 

(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-)CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS E 
SERVIÇOS VENDIDOS 

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 

I Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41 :52 

Valor 

62.111.942,46 

50.212.011 '73 

49.004.534,46 
48.818.383.72 

186.150,74 

1.207.477,27 
1.207.477,27 

11.381.214,83 

11.333.671 ,.w 
4.266. 730,8• 
6.912.454,06 

305,43 
'54.181 '18 

47.543,35 

47.543,35 

7.130,00 

7.130,00 
7.130.00 

511.585,90 

380.150,00 
131 .435,90 

(11.045.239,45) 

(3.111.669,58) 

(3.111.669,58) 
(2.762.376,09) 

(266.063,. 7) 

(83.230.32) 

(7.933.569,87) 

(35.438,31 } 
(5.255.423,31} 

(316,50) 
(373.901 ,99) 

( ' 725.701 .1 5) 
(542.788,61 ) 

51.066.703,01 

(24.858.728,25) 

(22.334.093, 15. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

Contas Contábeis 

MATERIAIS DIRETOS 
Custo dos Produtos Vendidos 

MÃO DE OBRA DIRETA - Prod.lndl. 

Remuneração- Prod.lndl. 
Salários- Prod.lndl. 

Encargos Sociais - Prod. lndl. 
Previdência Social- Prod. lndl. 
FGTS - Prod. lnd .. 

Beneficios - Prod. lndl. 
Auxilio Alimentação - Cesta Básica 

Provisões - Prod. l ndl. 
Provisões 13• Salário - Prod. lndl. 

GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. 
Industrial) 

OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial) 
Depreciação - (Prod. Industrial) 
Energia Elétrica - (Prod. Industrial) 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Bens Não Imobilizáveis - (Prod. Industrial) 
Manutenção e Conservação - (Prod. Industrial) 
Uniformes - (Prod. Industrial) 
Serviços de Terceiros - (Prod. Industrial) 

Despesas com Material de Limpeza e Higiene 
-(Prod. Industrial) 
Despesas com Material de Segurança - (Prod. 
Industrial) 
Despesas com Empilhadeira - (Prod. Industrial) 

Despesas com Desenvolvimento de Novos 
Produtos - (Prod. Industrial) 
Outras Despesas - (Prod. Industrial) 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDADS 

MERCADORIAS PARA REVENDA 
Compra de Mercadorias para revenda 
Custo das Mercadorias Vendidas 

(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

{-)DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS COM VENDAS 

GASTOS COM PESSOAL 

Remuneração 
Salários 

Encargos Sociais 
Previdência Social 
FGTS 

Provisões 

I Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41 :52 

Valor 

(1 6.848.018,42} 
(16.848.018,42) 

(2.972.499,34) 

(2.310.967,79) 
(2.310.967, 79) 

{487.445,36) 
(245.955,80) 
(241.489 56) 

(26.593,25) 
(26.593,25) 

(147.492,94) 
(147.492,94) 

(2.513.575,39) 

(2.513.575,39) 
(1.519.514,53) 

(1 27.901 ,44) 
(36.1 ' 7,79) 

(103.625,53) 
(25.955,10) 

(568.096, 11) 
(48.259,71) 

(65.359,68) 

(11 .952,00) 
(1 .310.40} 

(5.483.1 O) 

(2.524.635, 1 O) 

(2.524.635, 1 O) 

(2.524.635, 10) 
(250.501 ,80) 

(2.27 4 .• 33,30) 

26.207.974,76 

(12.915.029,66) 

(8.641 .167,57) 

(1.093.060,34) 

(860.401 ,33) 
(860.401 ,33) 

(1 83.949,58) 
(87.978,54) 
(95.971 ,04) 

(48. 709,43) 
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Emp.: 160 z ,'" C 
Fone: (049)3664-3 , '~.:i - ~ l 

<;.) ~ ' C) 

CEP: 89.874-000 ~ ' ' .. ,, P' 
Período: 01/01/2014 a 3 ~6014· .... -4 

Data do NIRE: 1 0/05/2000 1 
": , • '. 

BALANÇO 
Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. L TOA 
CNPJ: 03.809.314/0001 -28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Mo~ada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 
Pagina: 00013 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

Contas Contábeis 

Provisões 13• Salário 

DESPESAS COM VENDAS 

DESPESAS GERAIS DE VENDAS 
Ação de Vendas/Produtos 
Bens Não Imobilizáveis 
Cursos e Treinamento de Pessoal 
Despesa com Bonificação 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Despesa com Peças Trocadas em Garantia 
Despesas com Aluguéis e Condomínios 
Despesas com Brindes e Sorteios 
Despesas com Participação em Feiras 
Despesas com Pedágio 
Despesas com Representação 
Despesas com Veículos 
Despesas com Viagens 
Despesas Gerais com Exportação 
Fretes e Car;etos Sobre Vendas 
Impostos e Taxas Diversos 
Outras Despesas 
Propaganda e Publicidade 
Serviços de Terceiros 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Gastos Com Pessoal 

Remuneração 
Pró-Labore/Honorários da Diretoria 
Salários 

Encargos Sociais 
Previdência Soc;al 
FGTS 

Benefícios 
Plano de Assistência Médica 

Provisões 
Provisões 13• Salário 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 
Anuncias e Publicações 
Bens não Imobilizáveis 
Brindes 
Contribuições Sinaicais 
Cursos e Treinamento de Pessoal 
Depreciação s/ Edificações 
Depreciações 
Despesa Assinatura TV Digital 
Despesas Advocatícias 
Despesas com Agua 
Despesas com alimentação 
Despesas com Aluguéis e Condomínio 
Despesas com Cartório 
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório 
Despesas com Energia Eletrica 
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções 
Despesas com Festividades Natalinas 
Despesas com Internet 
Despesas com Manutencao de sistemas de 

Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41:52 

Valor 

(48.709,43) 

(7.548.107,23) 

(7 .548.1 07 ,23) 
(5.900,00) 

(20.1 09,86) 
(7.152,57) 

(34.453,20) 
(763.283,22) 

(35.400,00) 
(16.460,00) 

(319.054,54) 
(31.062,70) 

(1 .682.305,83) 
(544.471 ,24) 

(1 .392.325,98) 
(9.996.79) 

(79.61 0,53) 
(32.704,34) 

(770,00) 
(81.967,00) 

(2 .491.079.43) 

(4.164.056,81 ) 

(1.566.073,79) 

(1.154.214,84) 
(60.408,00) 

(1.093.806,84) 

(234.489, 16) 
(1 ~ 6.448,88) 
(1 18.040,28) 

(107.062,67) 
(107.062,67) 

(70.307' 12) 
(70.307, 12) 

(2.597 .983,02) 

(2.597 .983,02) 
(1 05.546,52) 
(40.094,46) 

(6.570,00) 
(33.069,46) 
(19.493,90) 

(103.879,83} 
(24.078,15) 

(33 1 ,90) 
(46.013,50) 
(1 3.080,69) 
(22.534,22) 
(16.038,98) 
(13.631 .68) 
(1 < .064.43) 
(21. 324,72) 

(131.68~ ,50) 
(6.421 ,80) 

(13.826,10) 
( 1 23.9'3,21) 



BALANÇO PATRIMONIAL 
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Emp.: 160 ·· ' 
Fone: (049)3664-35ít \ , '--' ~ } 

< ' ''Cd c 
CEP: 89.874-000 ~1\l ~ 1\ ). ~ 

Período: 01/01/2014 a 3 /201'4 ' bP'() 
Data do NIRE: 10/05/2000 "1;, ' ~ ~ 

~ 

Empresa: REFRIBRASIL IND. E COM. L TOA 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA- SC 
NIRE: 4220282769-5 
Pagina: 00014 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Contas Contábeis 

informática 
Despesas com Material de Limpeza e Higiene 
Despesas com Material de Segurança 
Despesas com medicamentos 
Despesas com Veículos 
Despesas ae Assessoria/Consultoria 
Despesas de Viagem 
Despesas Postais 
Despesas Sociais e Esportivas 
Despesas Telefôricas 
Impostos e Taxas Diversas 
Impostos e Taxas Estaduais 
Impostos e Taxas Mt.:nicipais 
Manutenção e Conservação 
Manutencão e Conservacão - Bens Imóveis 
Material de Expedtente • 
Material de Uso e Consumo 
Mensalidades/ Anuidades e Contribuicões 
Outras Despesas • 
Seguros 
Serviços com Segurança Medicina do Trabalho 
Serviços Contábeis 
Serviços de Limpeza e Conservação 
Serviços de Terceiros 
Serviços de Vigilância 
Uniformes 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 
IOF/IOC 

(+/-)RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 

RECEITAS FINANCEIRAS 
Descontos Obtidos 
Ganhos com Variação Cambial 
Juros Recebidos 
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras 

DESPESA FINANCEIRAS 
Despesas Bancárias 
Encargos de Mora (multa/juros) 
Encargos sobre Financiamentos 
Juros bancários 
Perdas com Var:ação Cambial 

(+/-) OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS 
OPERACIONAIS 

(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
Brindes, Doações e Bonificações Recebidas 

(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
ICMS sobre o Ativo Permanente 
Multas não Dedutíveis 
Multas Dedutíveis - Parcelamento Impostos 

(+/-)OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
Venda de Bens Patrimoniais 
Ganho da Alienacao de Bens do Ativo Imobilizado 
Outras Receitas não Operacionais 

I Data/Hora Emissão: 23/10/2015 09:41 :52 

Valor 

(10.854 17) 
(12,00) 

(2.188,68) 
(254.346,43) 
(236.469,07) 
(312.502,65) 

(78.166,80) 
(510,24) 

(163.61 0,21) 
(34.193,11) 

(548,90) 
(9 747,82) 
(1 .657,00) 

(52.167,57) 
(106.334,22) 

(6.403,93) 
(146.727,57) 

(26.646,76) 
(204.391 ,55) 

(38.770,80) 
(72.539,05) 

{5.829,00) 
(17.853,26) 
(37.361.18) 
(25.556.00) 

(109.805,28) 

(109.805,28) 
(

1 09.805,28) 

(2. 794.065,69) 

39.121,76 
13.078,86 
15.247,79 

9.676,75 
1. '18,36 

(2.833.187,45) 
(533.890,42) 

(60.775,31) 
(2.043.645,59) 

(113.750,92) 
{81.125,21) 

(1 16.597,62) 

12.111,18 
12:11,18 

(1 28.708,80) 
(79.852.87) 
(13.864.12) 
(34.991,8 1 ) 

(112.199,02) 

861.766,12 
765.832,23 

94.648,33 
1.285,56 
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BALANÇO PATRIMONIAL , 

~ '· -~ zl Emp.: 160 ~~....< -
Fone· (049)3664-35 ~-' >~;;~v ~ 

~ ~ / ·-.;"; CEP: 89.874-000 ~) ' -~J::. 
Período: 01/01/2014 a 31)\2~_,Q14 

Data do NIRE. 10/05/2000 ~!J , '. 

Empresa: REFRIBRASIL I NO. E COM. L TOA 
CNPJ: 03.809.314/0001-28 IE: 254041957 
Endereço: RUA EUCLIDES MARIO CANALLE, 361 
Bairro: Nova Morada 
Cidade: MARAVILHA - SC 
NIRE: 4220282769-5 
Pagina: 000 15 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Contas Contábeis 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
Custo da Aliencao de Bens do Ativo Imobilizado 

(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 
ANTES DOS TRIBUTOS 

(-) PROVISÕES 
Provisão para o IRPJ 
Provisão para Contribu ição Social 

(=)RESULTADO DO PERÍODO ANTES DAS 
PARTICIPAÇÕES 

(=)RESULTADO lÍQUIDO DO PERÍODO -

Data/Hora Emissão: 23/'t 0/2015 09:41 :52 

Valor 

(973.965, 14) 
(973.965,14} 

10.270.082,77 

(1.854.832,59) 
(1 .202.436,31 ) 

(652.396,28) 

8.415.250,18 

8.415.250,18 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
-~----

Contribuinte, 

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

fi REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

\ NUMERO DE INSCRIÇAO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 16.567.255/0001-70 CADASTRAL 29/06/2012 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 

Gonzatti Agropecuaria e Representação Comercial- EIRELI -ME l 
I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

GONZATTI AGROPECUARIA 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDf,DE ECONOMICA PRINCIPAL 

47.71-7-04 - Comércio varej ista de medicamentos veterinários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON0MICAS SECUNDÁRIAS 

46.12-5-00- Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e 
químicos 
46.14-1-00- Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.83-4-00 -Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
46.92-3-00 -Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURi~ - - --- --- - --- - - -
l 230-5- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

I LOGRADOURO 
AV AVENIDA CANTU SAlDA PARA RONCADOR I I NÚMERO 

660 I I COMPLEMENTO 
BRCAO; I 

I CEP 
. 87.330-000 I I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I I MUNICIPIO 
NOVACANTU I ~~R I 

I ENDEREÇO ELETRONICO 
GONZATTIAGROPECUARI@HOTMAIL.COM 

I I TELEFONE 
(44) 9155-3390 I (44) 3527-1042 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... I 
~ I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/06/2012 l i 
I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I ~~o ESPECIAL I I DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL .......... -I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 07/06/2016 ás 09:42:34 (data e hora de Brasília). Páoina: 1/1 

Consulta QSA I Capital Social Voltar 

-----·-----·-·---
© Copyright Receita Federal do Brasil- 07/06/2016 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAO COMERCIAL - EIRELI - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.567 .255 /0001 - 70 

Certidão n°: 54740349/2016 
Expedi ção: 07/ 06/201 6, às 09:25:45 
Validade: 03/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da àata 
de sua expedição. 

Cert i f i ca - se que GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAO COMERCIAL - EIRELI 
M E 

(MATRIZ E FILIAIS ), inscri t o(a) no CNPJ sob o ~c 

16 . 567 . 255 / 0001- 7 0 , NÃO CONS TA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Cer t i dã o emi t i da com base no a rt . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2 01 1. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
ante r iores à dat a da s u a expedi ção . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relacão 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cert i dão c ondiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho tlõ 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Cer t i dão emiti da g r atuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Ban co Na c i onal de Devedore s Trabalhistas constam os dado s 
n ecessár i os à identificação das pessoas naturais e jurídic3s 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçoes 
estabe lecidas em s entença condenatória transitada em julgado ou em 
aco r dos j u dicia i s trab alhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a r ecolhi mentos determinados em lei; ou decorrentes 
de e xe cução de a c ordos fi rmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

. :.....---------------~''" '~ ~ 



GOVERNO DO ESTAOO 
secrel.ll.r1• cJa.ll"al:en<le 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014776817-48 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.567.255/0001-70 
Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL- EIRELI- ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 05/10/2016- Fornecimento Gratuito 

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



U 1/0612016 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Em presa/C rffCrf/FgeC F Sim pri m i rPapel.asp?VAR PessoaMatriz= 19575812& V AR Pessoa= 19575812& VAF{Qf=.p 
1 ..... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1656725510001-70 

Razão Social: GONZATTI AGROP E REPRESENT COM LTDA 

Endereço: AVENIDA CANTU SN I CENTRO I CURITIBA I PR I 87330-000 

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: 27/ 05/2016 a 25/ 06/2016 

Certificação Número: 2016052702383820052363 

Informação obtida em 07/06/2016, às 09:38:15. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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• Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: Gonzatti Agropecuaria e Representação Comercial - EIRELI - ME 
CNPJ: 16.567.255/0001-70 

Ressa lvado 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 créd itos 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refe re-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 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 nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:45:07 do dia 05/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01 /09/2016. 
Código de controle da certidão: A 12A.ODOC.597B.18DF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Consultas -Extrato de conta corrente 

I 
A33001~55267§~-~ 

o4t~ore ~5!56 

Cliente - Conta atual 

Agência 
Conta corrente 
Período do extrato 

Lançamentos 

28/01/2016 

J1/0212016 

01/02/2016 

0'1102/2015 

o·;o2t2D16 

o /02/2016 

o 11ü212ú'i6 

0310~12016 

04/02/2016 

G<./02/20'6 

04102/2016 

05102/2016 

051i.l2!20Hi 

O'Siü2/2 J 16 

15/02/:!016 

15/02/2016 

15/02/2016 

'161 02/2016 

16/02!2016 

1 S/02/2016 

16<02/20 6 

.e1o::)20~6 

22/02f2016 

22/02/2016 

22/02/2016 

2j/Q2/2016 

23102/2016 

23/02/2016 

23/02/2016 

23/02/2016 

24/02/2016 

24102/2016 

24/02/20' 6 
25102/2016 

25102f2016 

_5lJ2t2·.J1 ô 

25/0212016 

26/(•212016 

29/02/201€ 

2349-3 

10546-5 GONZAITI AGROPECUARIA E R 
02 / 2016 

0000 

2349 

0000 

2349 

2349 

'1981 

0000 

2349 
2349 

0000 

0000 
0000 

0000 
0000 

2349 

2349 

0000 

0604 

2349 

0000 

0000 

0000 
1713 

0000 

0000 
"1713 

0000 

uOOO 
1981 

0000 

2349 

2349 

0000 
2349 

0000 

0000 

0000 

4/305 

0000 

~. Ooeumcnto 
00000 000 Saldo Anterior 

14188 5'0 Dep Cheque 88 Liquidado 23.491 .418.800.266 8.234,25: 

14175 976 TED-Pag Fornecedores 4.952.800 5.240,0, G 
756 4370 5378280000190 AGROASS COM IM 

14188 310 Tariia de DOC Oll TED 
14188 438 TEO 

13079 102 Cheque Compensado 

00000 245 Renda F1xa LP 100 

·,4188 511 Depósito bloquead.1d útil 

14188 511 Depósito bloquead.1d útil 

00000 3.,5 Renda Fixa LP • 00 

10846 631 Desbloqueio de depósito 
13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 

Ta'ifa refere•1te a 05/02/2016 

00000 345 Renda Fixa LP 100 

10846 63·t Deso.oque:o de depósito 

14188 5't1 Depósito bloq .. mad.1d útil 

14 • e8 030 Saque no Caixa 

15/02 14:14 NOVA CANTU PR 

00000 855 Renda Fixa LP 100 

75.179 

75.179 

850.051 

2 

15.45 o 
6.984.55 ~ 

<,.60.00 :J 

6.01· •. 25 o '· 
23.491.418.800.361 10.929.24 • O.•J, •~ 

23.491.418.800.326 .3ll0 .00 -

2 10.929.24 D 
23.491 418.800.36. •J.8:9 2- c ) _' 

890.361 .100.606.077 35,1 o 

2 1.264,900 

23.491.418.800.326 ·uo:.J 00 C 0 tX: 
23.491.418.800.433 't.2v vO 

234.900 15.974 00 D 

2 '15.97~.00 \.. 0,00 ':: 

99026 870 Transferência on line 660.604.000.019.365 207,0' G 
1Gf02 0604 19365-8 IPACOL MAQ AGR 

99015 470 Tran:;íeré'lcia on line 550.352.001.016 133 689.JO O 

16/02 0352 • 016133-3 SYMA COMPUTADO 

18105 109 Pagamento dr; Titulo 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

00000 b55 Renda Fixa LP 00 

10846 631 DesbloqJeio de depósito 

13382 729 T ransíerência 

21.601 

23.491.418.800.433 

11.713.000.050.290 

7-.,37 o 

13t3 v ..,. 

,::.o.:.: c. o~<. s 
6.~·~5.Uu ~ 

22102 1713 50290-0 EVARISTO O DE 

13105 375 1mpostos 22.201 74,89 o 
DETRAN PR 

00000 345 Renda rixa LP 100 

13408 830 Dçpósíto Online 

'14020 624 Cobrança 

13020 124 Débito Serviço Cobrança 

13079 102 Cheque Compensado 

00000 345 Renda Fixa LP 100 

14188 51 1 Depósito bloquead.1d útil 

14188 030 Saque no Caixa 

24/02 15:03 NOVA CANT\.J PR 

00000 855 Renda Fixa LP 100 
'14188 502 Depósito em Dinheiro 

13113 500 T ariía R<::novc.ção Cadastro 

Tarifa referente 2 05/0~/20 1 6 

00000 345 Renda Fixa LP 100 

10846 631 Desbloqueio de depósito 

99030 912 Depósito bloq.2dias úteis 

00000 9:i9 S .~L O O 

2 6.270 1 < (.; • ,1 

'7.131 .340.800.348 4.e3o.)o: 

1· 0.541.000.012.461 450,0C '-' 

810.541.000.030.504 7,00 o 
850 .050 100,00 o 

2 5.173,ooo:.o~c 

23.491.418.800.441 1' 592.8 

234.900 6.429,74 o 

2 6.429,,-l c 000: 

23.491.418.800.425 2.460.>' c 
830.560.801.458.087 28,93 o 

2 1 ..... 024.85 D 

23.491.418.800.441 11.592 . .SO C G,OO C: 
< .746.996.428 170.00. ".00 

" r!, 



GONZATTL AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO 
LTDA 

CONTRATO SOCIAl J 

P:lginas O 1/04 

I. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, natural de Capitão Lcônidas 
Marques Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão 
Universal de J3cns, inscrito no CPF sob o n°. 611 .026.449-00 c portador da 
Cédula de l dentidade - RG -!1°.4.454.915-8 expedido pela Secretária JL' 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e dom iciliado na Rua 
Projetada ''/\",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87310-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de Nova Cantu- Pr. 

2. H.cnetc Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natura l de Capitão L. con. 
Marques- Pr., solteira, maior, nascida em 08 de _jane iro de 1966, inscrita no C i> i 

sob o n°.837.262.929-34 c portadora da Cédula ele Identidade R( i n°.4.21 ~UDX-0 
exp~dido pela Secretaria de Segurança Pública do Fswdo do Paranú, residenLc: na 
Rua Andrea Galarassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidéidc dl' 
Cascavel, município de Cascavel - Pr., constituem uma sociedade limitacLl. 
mediante as segu intes cláusulas. 

l ". I\ sociedade girará sob o nome empresarial de GonzaHi /\gropccuúria L' 

Representação comercial Ltda, c terá sede c domicilio na J\ vcnida Cantu, sn 
barrado, saida paré:l Roncador na cidade de Nova Canlu, município de Nu\~~ 

Cantu Pr. CFP 87130-000. 

2:1
• A Sociedade tem por objetivo social: 

a) 1\tividade Principal: "Comercio Varejista c Atacadi~ta c transporte de 
insumos agrícolas, compreendendo adubos, fertilizantes c corretivo de solo 
cnS<lcados"- CN/\E 46.83-4/00 

b) Atividade Secundária: Comércio varejista e atacadista de sementes de 
cercais c pastagens, forragens, máquinas, equipamentos c utensílio de t1so 

na agricultura c pecuária, rações, concentrados, suplementos, sais minenús, 
artigo de pet shop, produtos veterinários, animais domésticos, raticidas e 
inseticidas uomiciliarcs, sementes de tlores e hortaliças <.' comércio de pcça:-

<1grícohls c <llltornotivns, prcsla~ão de serviços de rcpn'sentação comerei•\! 
de insumos c máquinas agricola. 
H.cprcscntantcs Comcrci<1is c ~\gcnh.'s do comér_ç iü de máquinas. 
equipamentos, embarcações(· <H:ronavcs CN/\E 46.14-lJDO. 

/ - -) . 
/ 

./,/ _.:/':.-
/" .. · .... -'i .-' .. 

. / / .-:y··; .. ·· . .. - ;· (. ~- - "'j·-' ,, •"-:/"." ' ~-
'! . . ' . -~ ,(, ' --------"'-'/-/ _;/ .. /." . . /-------------~-.__ __ ~·-L--~----~', •.J \.( ~-·- --- · 



GONZATTI AGROPECUAlUA E REPRESENTAÇÃO 
l:rDA 

Pagina 02 

3''. O capital Social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 2.000 
(duas mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma. 
integralizados neste ato em moeda conente no País, pelos sócios, fica assim 
distribuído : 

Roberto Gonzatti 

Renetc Bastiani Gonzati 

tota l 

1. 980 quotas 

2.0 quotas 

2.000 

R$19.800,00 

R$ 200,00 

R$20.000,00 

4n. 1\ sociedade iniciará suas atividades em 02 de julho de 2012 c seu pra1..o de 
duração é indeterminado. 

s~. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aqu isição se 
posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente . 

Parágrafo único: O Sócio que pretenda ceder ou transfcrir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escritas aos outros sócios, discriminandü a 
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, par:..~ 

que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão se ra1.cr 
dentro de trinta dias, contando do recebimento da notificação ou praLO maior <:1 

critério dos sócios alienante. Se todos os sócios se manifestarem seu direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que cntào 
possuírem. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferênci,L. 
as quotas poderão ser li v rem ente transferidas. 

6". A responsabi I idade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social . 

7". 1\ administração da sociedade caberá ao Sócio Administrador, Robcr·to 

Gonzatti com poderes e atribuições de gerir c administrar os n1.2gócios d~t 

sociedade representa-la ativa c passivamente, judicial ou extra judicialmente, 
peranre órgãos públicos, instituições financeiras a consecução dos objetivos ou :J 

defesa dos interesses de direitos da soc~dade, autorizado o uso do nome 

cmprcsaria1damentc / ;<,~;;~~, :, 
~--_..__-~--~- ~ fdfcp;:-v:··;,· 

------~--------------~-----------



GONZATTI AGROPECUAIUA E REPRESENTAÇÃO 
LTDA. 

§ 1°. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
~2°. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da 

sociedade, procuradores para períodos determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticadas. 

8". Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas j usliiicadas da administração procedendo à elaboração Li() 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

9". Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio delibermú 
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

1 o~. Falecendo ou interditando qualquer sócio, a socjedadc continuará ~un 

a ti v idade com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente o valor dos seus haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da soc iedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

11 3
• A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fec har filial ou owra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

12". Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mens-al, a t itu lo ck 

·'prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos ern que <:1 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

lY. Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrat- sob os efeitos dela, a pena que vcc..k. 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fllamcnLal·, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a ecollUill i ~l 

popular, contra sistema t'inanceiro nacional, contra normas de dclesa cJ<~ 
concorrência, contra relações de consumo, ff pública, ou a propriedade. 



GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO 
LTDA. 

14°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa- Pr., para exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam o presente 
contrato em 04 (quatro vias) de igual teor e forma. 



-~ 

? 

P,~li~s Ô 11-02 ~ 
e; ~ '1tt' ' ·~· .. ~ 
~ . , --

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESÃ G~ATTt:· t>' 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresano, natural de Capitão Leônidas 
Marques - Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611 .026.449-00 e portador da 
Cédula de Identidade - RG -n°. 4.454.915-8 expedido pela Secretária de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua 
Projetada "A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87330-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão Leon. 
Marques- Pr. , solteira, maior, nascida em 08 de janeiro de 1966, inscrita no CPF 
sob o n°.837 .262.929-34 e portadora da Cédula de Identidade RG n°.4 .2 13.838-0 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente na 
Rua Andrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de 
Cascavel, município de Cascavel - Pr., únicos sócios da empresa comercial 
Gonzatti "Agropecuária e Representação Comercial Ltda" com sede na 
Avenida Cantu sn, barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu - Pr. 
CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41207382542 
em 26/06/2012 e inscrita no CNPJ sob o n°. 16.567.255/0001-70, resolvem de 
comum acordo alterar o Contrato Social, conforme clausulas seguintes: 

13
• Pica por meio desta alterado o nome empresarial da empresa, passando a ser 

~-/~i(•U,l 3i{~T'!'1gGonzatti Agropecuária c Promoção de Vendas Ltda." 
') PARANÁ 

r. Alteração do objeto social: 

a) À atividade econômica principal da empresa, passa a ser "Comercio 
arejista de medicamentos veterinários" CNAE 47.71-7/04. 

b) E, as atividades econômica secundarias, são: 
01 -Promoção de Vendas CNAE 73.19-0-02 
02 - Comercio Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
insumos agropecuários CNAE 46.92-3/00 
03 - Comércio Varejista e Atacadista c transporte de insumos agrícolas, 
compreendendo adu~rtilizantes e corretivo de solo ensaca do CNAE 

/ / 

;- .46.83-4/00 ,. / / 
...--i " ~--7-') 

. / / __ __. / 
~ / ~/ ~ / · A -A// 

' . ? _/ _/~) 
,/'/ / /) ~: = .. 1::7_/ __ · ---
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PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA G 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

04 - Comercio Atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, for ragens, 
máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricultura e pecua n a, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop 
CNAE 46.23-1106 

Y. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato sociaL não 
modificadas por esta alteração contratual. 

4°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa- Pr., para exercício c 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam a presente 
alteração contratual em 03 jlrê-? vias) de igual teor e forma. 

/ 

~t\•Jilll~;{íj~IJ 
DO PARANÁ 

./ 

"*1······-~ ·-------------~--··-· ···- ---·-····· . - ·- . 
tif~·~--· JUNTA COMERCIAL DO PARANA ·-------

. ÂGENCIA REGIONAl-DE UBIRATA 
, CERTIFICOOREGIS:rfWEM: 1 1 / 12 / 2013 
- SOBNÚMER0:' 20136923771 ~ 
• ·- ~-~o_topolo: 13/69~377,1, DE 11112/2013 '(f/I7J ·. 

:4~ ~ ' 07 3 9 2S4 2 · 
AGROPECUAAIA E ·Pl\OHOÇAO DE --- À -

LTOA . • ' SEBASTI 0 MOTTA 
W SECRETARIO GERAL 

- ~ 'c • - 't 1\-1:\IÍ'-C&"''t;~'L'i::::-. "' :\~ 
,/ ·; 'tfj~~~\,~ !) 6 
\\J.rl>J~~ 9 .'519 ·
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• 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AGROPECUARlA E PROMOÇÃO DE VENDAS L TDA - ME 
CNPJ n°. 16.567.255/0001 -70 
NIRE n°. 41207382542 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, natural de Capitão Leônidas Marques -
Pr., nascido em l9 de' julho de 1967, casado em regime de Comunhão Uni'·~r::.al de 
Bens. inscriw no CP! sub o n°. 6ll .026.449-00 e portador da Cédula de idcntidad..: -
RG -n°. 4.-+5~.9 I 5-t) e;.;.pedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, resideme e domiciliado na Rua Projetada ·'A",204. Conjunto Pinheiros, centro. 
CEP 87330-000 na Cidade de Nova Cantu, município de Nova Cantu- Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora. natural de Capitão Leon. Marques 
- Pr., solteira, maior. 11ascida em 08 de janeiro de 1966. inscrita no CPr :>l)b v 
!1°837.262.929-34 t portadora da Cédula de Identidade RG n°.4 .2l3.1:538-0 c\p..:Jiclo 
pela Secretaria de s~gurança Pública do Estado do Paraná, restdente na Rua Andr~~l 
Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85 .803-170 na cidade de Cas...:a' cl. 
município de Cascavel - Pr., únicos sócios da empresa comer...:inl ·'Gonzatti 
Agropecuária e Promoção de vendas Ltda - Me" com sede na Avenida Cantu ~n. 

barTacào, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu - Pr. CEP 8n30-000. 
registrada na Junln Comercial do Paraná sob o n° 41207382542 em 26t06/20:::: c 
ultima alteração colllrn\Ual n°. 20136923771 em ll/l ::u:.Wl3, inscma ;10 C~PJ sob u n''. 
16.567 .255/000 I -70. resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social. e ultet·~1ç:!o 
havidas. conforme clausulas seguintes: 

1 ". Fica por meio desta alterado o nome empresarial da empresa, passando a ser 
"Gonzatti Agropecuúria e Representação Comercial Ltda - Me." 

2". Altera-se também u endereço da empresa. passando a ser Avenida Cantu nv 660. 
saída para Roncador, süla comercial, Nova Cantu- Pr., CEP 87330-000 

3u. Alteração do objeto social: 

a) À atividad(t econômica principal da empresa. é o '·Comercio Van:jisl<~ de 
medicamentos veterinários" CNAE 47.71-7/04 . 

b) E. as atividades econômica secundarias, são: 

O l .- Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de Combustíveis. 
Minerais, Siderúrgicos e Químicos CNAE 4612-5/00 

02 - Representnntc·s Comerciais e Agentes do Comercio de múquina~ 

equipamentos, cmb<>n:ações e aeronaves CNAE 4614-1/00 _ 
_,;,) 

-- . / I ..- . ··;·,· 
/ // --~/ 

----~-:..~-----~-~--~-~-~~-~-~~------ .. · {:;1·-'/ ..-/' 
~> /(__ L/'~ 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AGROPECUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA- M E 
CNPJ n° . 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

03. - Comercio Varejista e Atacadista e Transporte de Insumos Agrícola~ 
compreendendo Adubos, Ferti lizantes e Corretivo de Solo Ensacado. C\':"'E --tMD-
4/00 

05. - Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral, com 
predominância de insumos Agropecuários, inclusive Agrotóxicos. CNAE 4692 -3-
00 

06 - Comercio Varejista e Atacadista de semen tes , flores, plantas e gramas, 
forragens, máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricu ltura e pecuún.t, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop CNAE 
46.23-1/06 

43
• Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações ha\·iclas 

não modificadas por esta alteração contratual. 

5°- r ica eleito o Fórum da Comarca de Campina du Lagoa -- Pr .. para e\.erct~tu ~ o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam a presente al~~.:ra.;::tc 

contratual em 03 (três vias) de igual teor e forma. 

r~~,.-~ .. ,.-.·:.-- i', ··.... .. . . .. . : . • 
·~.: ~: jUNTA coMERCIAL oo. PARANA ----- -- .. _ 
~t ~·..r; t. AGENCIA·REGIGNAL·OEIUBIRATA· . 

, ' · ' : l CERTIFICO.O REGISTRO EM: 20/0l / 2015 · 
; ~ SOB'NÚMERO: 20150317611 ~ · 

t
. • _ Protoc~\o: 15/031761-~, DE 20101/2015 . . (ff;1r 
mpresõ : 4-.. 2 0738254 2 · • ' 
ONZI<T'I! AGRO?ECUAA!A E . --
EPRESENTACÀO I:'OHEC !I'<L L i DA • 11E • • , SEBASTIÃO MOTI A 

i 

~~~~:~J ,·.:,.· r ·: • 
SECRETARIO GERAL 
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AL TERAÇ.J.O CONTRA TtiAL No 03 DA EMPRESA C( ~-\·(fr ·-- ... 
AGROPECL'ARIA E: REPRESENTAÇr\0 COMERCiAL LTDA - [V C.:mtu :;/!2-
CNP.J n". 16.567 .255/0001 -70 
:\'l RE nu. 41 207382542 

I. Roberto Gonzatti, bras ileiro, empresário, mlt'J r~'tl de C~p it i1o I ~··.'> ní d, ·· 
•\!arques- Pr .. nasc ido em 19 de julho de !967. casrtdo em rcgink Jc Cui lll111h:i\l 
Lln i\er.sétl de Gen ::; , in scrito no CPr sob o n"- 6 1l .02ô4-tlJ-OO 1.' p~.lrt:ldur d.• 
C<hdula de ldent iclaclc - RU -n°4.454.9l5-8 expedido pe la Secl-...:l,:lr Íêt ~~v 
Seglli~\11Ç3 P(Ib l ic<J elo l::Staclo elo Paraná. resident::- e d(ll11i cdi<tdu 11,1 l\.1 ~c L 
P roj el~H.ia ";\''.20~. Conju nto Pinheiros. centro , Ct:-:P í-\7330-000 1111 Cid:t1k .. k 
\ 'uva l'<~ntu. munic1pio ck Nova C3ntt.l - Pr. 

2. Renetc Bastiani Conzati, brasileira. pro fessora, nntura l dç Capit;\o 1 \.'1 111 

f'vlarques- Pr., s.o lteira. rnaior, nascida em ()l:) de !anciro de llJ66. in:;;criw Ih\ l'l'l 

sob o n'' ~37 ~Cl-2.929- 3-+ c portadora da Cédul a de Ident idade H.Ci n".·L2l.) ~-1~-~~ 
\.'\JX·did~) p\.<n S<:crêl<lrl a de Segurança Pública do Estado do l)a t·a1ü, n:~i-ic11 t ~· 11. 1 

l{u,l :\m!recl (.J<li af:tssi, 365. Ba irr\'l Cidade ~ova, CI-:P 85.80J-17U ll<l c·1~1 "'-' , :, 

<... as.:a\c: l. mu11icípio de C:1scavel - h., únicos sócios d<:1 emprt:S<t C(Hl11..'1\.u1 

GonzHtri ' ' Agropecu~tria c Representaçno Comercial Ltda Yle" u>lll ::ol'lk l l,, 

,-\\ .:nida Cantu 660, barrado. sa íc!n pa rn Roncadm nJ cid~H .. h: d(' ;-.'<l'\ ~~ \. · .Li l t t 

Pr. CLP 873)0-000. registrada na Juma C'omerci21l cll) P~tLin~t s11 1< \) 

-+ l :2073825-l:? em ~6 /06':?.0 12 l' Primeira Alkra~8u CuiH r~Hu<li, rq:!_i..,tr~Id • . li,L 

Junta Com~.?t\:i~d do 1\.nan,·, sob o n''.:?.D 1369:2}771 ('lll I I· 12 2(11 \. -,~ .. ,_,_,,r,l :. 
alt.: t· ZI\·~o n.::::.istr,tda 11<~ .l untd Comtrcinl du l )~trana :;ol• \l 11" :20 l)IJ\ \ ' I• 1 I •, ,, 

20-UI /.201:' •.: Ít ~::>cr ila no CNI)J sob o n". 16.567 2~5/UUOI-7U. n:·"nh ..:t11 :1·1 

melhor form<t de cl ircÍW etllc rar o Contrato Socíu1 d<\ ~.·mprc~::~ l' ~tlt .. :: · :,~\.,c-· . 
ha\·iclas con!'orme cláusulas S('guintes : 

CL..\l!St·LA PRL\'1L1RA :- A sócia Renetc Bastiani Gonzati. ·"'-·ndn pcJS<.ti id,n.! .. L 

_:1 1 1\ i11:,· l ,!U<,t;~:-o ti C\ \ :1lor de lb 1 O.OU C:lt:i<t uma ltllal Íl<ttldtl I<. :i, 2()0.0\i : dii/ ~·, J • ' 

~~-,~~~ ) ]I PI . !1tt;;Í\l 'k~L·I. n::su h.:: ~l: r~.· tir:u · d;i :-:o~.iul:Ide. cc.: Li~.· nliP ,. tr:tthi'Crttld•• t, ·,u.t , ,, . 
.., ll <h quut\!C. <to "lh: io rc·m<lll~:s .. :c:nk Rober!o Conz<tttí . 

/ !CLAUSULA SECUNDA:- U l '<tp ital soci•1l da cmprl:sa no \·<li ur R) 2\Jl\UO.Ililt.,,llk 
/ ' 

'1--~" 1' m il rc<lt~) c\ i \ idido em 2000 (du;ls rnil) quutas tH) valor nomin<ll de RS IU.OU ,,k;l -:;,,; 

t:~~ / l':lch um:l tnt:ilmc'llh' mrq> rn li?:tdn . t:m \ 1r\11de d~sl:l :llkr\I.,_Üu (Ot11 r ;I ~ U:tl li~.·.l ,,·.~i! t; 
~ -· } 

-'_:~:-:,' ' "' Cllllot itu idu: 
-.. ~---

~c::::.:..:! 
JU',tr,.\ ((),~.'. [ ,::,C t )\1 

L'') I '}~ i-'.~ :,;\ 

JL~TA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ .. SEDE 

CERTI FICO O REGISTRO EM 27 /10/2015 16~UJ SOB N' 20~5658!535. 
PROTOCOLO: 156598935 DE 27/ 10/2015. CODlGO DE VERHICAÇAO: 
PR15658S53 5 . NIREo H2073825~2 . 
GONZATTI AGROPECUÁR I A E REPRESENTAÇÃO COMEClAL LTDA ME 

Libercad Bogus 
SECRETÁ RIA GERAL 

C;]RITIB A, 27/10/2015 
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ALTERAÇAO C01\THATUAL N" 03 DA ~.~\ '!PRESA (;(~:-~.· - · ••. 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA -~, ~ ,· _,, ./x. 
C:"JP.J 11

11

• I 6.567.255/000 I -70 ·-~-:~ 
N IRE nu. -41207382542 

Sócio percentual(%) ··---. -- --·· ·-·· -- --- -.......--. .. _____ --- -
,_~9be rt__o Gor:_~atti _ _ · 1 _ 20_20 

1 

_ 

j_Total _____ _ .. ___ - · ___ _ __ z_o_o_9 __ L. 

_ q_uo tas 
R$ 20.000.00 

__ ~ R$ 2~.goo,oo 
1 

CLAUSULA TERCEIRt.\.: -0 Sócio remanescente Roberto Gonzatti. li l";< 

comprometido em fazer a alteração contratual de ·1 ranshm11açüo em l· rll pr~:--c~ 
lndi\'iclual ele Responsabilidade Limitacl8 -- ElRELI. 

( L\USLL-'\ Ql:AilTA: - Permanecem i n~tltl.'r-~-ld:rs <t:-; clcrrJJ i:--, c l~ ru-:ul ,t:, ,_:. · 
C\)rHato soci cil prilllilivo n::iu modificado por csl<t a!L<..·raç<'io 

14ú- Fica eleito ~• Fórum da Comnrca de Ct:~rnpina da Lagoa- 1\ .. par:t c\cr-...·i L iu 

<.::o l'umprimcmo el os direitOs ç ob rigações rcsu lt~1nte s clcsll' conrrato. 

L-:_ pur estarçm ass im justos ~ comr<:lladcl:-; ass1n:m1 \\ Jôr,··-.r..·.nl 
-..>.>ntrmu ê lll () l l uma 'ias) ele igu,11 teor e lórma. 

~vb; 
JU~-JT>, CO:.•,f.;o(rr ... L 

U'O 1-.,,_-.~;.\ r"-/· 

16 ele outubro de 20 15. 

• •: I I 

JUNTA COMERC I AL DO ESTADO DO PAR!<NÁ - SEDE 

CERTIFI CO O REGISTRO EM 27/ 10/2015 16:03 SOB No 2015558~935 . 
PROTOCOLO' 156588935 DE 27/10 /20 15. CODlGO DE VERIPICAÇ~O. 
PR1 56588935. 1\"IRE : H207382542. _ 
GONZATT I AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇAO COMECIAL LTDA · ME 

Lib.erta<i Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CUR I TIBA , 27 / 10/2015 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZATI\ AGROPECUARIA 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI 

CNPJ n2 16.567.255/0001-70 

1. - ROBERTO GONZATII, brasi leiro, casado, empresário, natura l de Capitão Leó nr ~h. 
Marques- Pr, nascido em 19/07/1967 natural de Nova Cantu- Pr , in scmo r1o CPF 5ub 

o n<:<. 611.026 .449-00 e portador· da Cédu la de Identidade RG ntJ 4 454 915 -8 exp edroo 

pela Secretarr a de Segurança Publ ica do Estado do Paraná, residente e domrcrliado n ;1 

Rua projetada ''A", nº. 204 Conjunto habitacional Pinhe iros , na cidade e município de 

Nova Cantu - Pr . CEP 87330-000, unico sócio da empresa Gonzatti Agropecuária e 

Representação Comercial Ltda- Me com sede na Pwen'rda Cantu , 660, Barracão :- a r e~ .. 
para Roncador, no município e cidade de Nova Cantu- Pr, CEP 87330-000 com rt:íJ, i '> tr~j 
n<J Junta Comercial elo Paranà n9. 41207382542 em 29/06/2012 e primeir<J J lter .J<, Clc; 

registrada na junta Comercial do P<Jrana n2. 20136923771 em ll / 12/2013, segunc!i'J 

alteração devidamente registrada na junta comercial do Paraná sob o n9 20150317611 

em 20/01/2015 e terceira alteração devidamente reg istrada na Junta Comerc ial elo 

Paraná sob o n'?. 2015 6588935 em 27/10/2015
1 

tnscrito no cr~PJ n\1 lG 567 )S':l/OO!v . 

70, reso lve na melhor forma de direito e consoante corno ar-t igo 1.033 e 980-:\ cJ ç '·'' 

nç . 10.406/02, e conform idade com a lei 12.441/2011 , alterar e transfo rmM o Corm;n o 

Socia l da empresa, cor1forme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURIDICO 

FicCJ transformada esta sociedade em EMPRESA INDlVIOUAl. DE RESPOI\1)/.q) ll !l ) ;~ ' 1• 

LIM1TADA- EIRELI, sob o nome empresarial de: Gonzattl Agropecuária e Represen tação 

Comercial- EIRELI - Me, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertiner• l ~ '> 

CLAUSULA SEGUNDA- DO CAPITAL SOCIAL 

O Capita l Soc ial da empresa que era de RS 20.000,00 (vinte rn rl rea is) em razi'lo (!a 

transformação passa a ser de R$ 80.000,00 d ividido en• 8 OOC (orto mi rJ quo •.,·~· ,, , , .· I'· · 

nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma totalmente integral izados em moeclt1 (O rr l:rrl ~..· 
nacional, que nesta data de 12 de novembro de 2.015 passa a constituir o cap1ta l SO C1c11 

da empresa Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial- E!RHI- Me . 

CLÚSULA TERCEIRA- DO ATO CONSTITUTIVO- E\ RELI 

~ validade d~ste documento
1 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2015 09 004 SOB N° 2015732~618. 
PROTOCOLO : 157320&18 DE 25/1 1/2015. CODIGO DE VERIFICAÇAO : 
PR15732061S. NIRE: 41600406371. 
GON"ATTI AGROPECUARIA E REI'RESENTAÇÂO CO~!ERC IAL - EIP.EL 1 - Mt: 

Li be rt.ad Bogus 
SECRETÁRIA GERt~ 

CURITIBA, 26/11/2015 

se impc~sso, fica s ujeito à comprovaçào de sua autencidade nos respectivos po rta:s 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



f~ 
Página ~{1-:eA~--

"t-o. ~<(.-- .. ·(,. , .... , .. ALTE RAÇAO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARIA E - .,.,.~ 
REPRESENTAÇÃO COMERCIALLTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI 

CNPJ n2 16.567.255/0001-70 

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformeçàc c!;, 
referida EIRELI, como teor a seguir 

CLAUSULA QUARTA- DA RAZÃO SOCIAL 

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABLIDADE LIMITADA- E I RELI, girará sob 

o nome empresarial de Gomatti Agropecuária e Representação Comercial - E1RELI -

Me. com sede na Aven ida Cantu, 660, saída para Roncador, municíp1o e cidade de Nov il 

Cantu- Pr. CEP 87330-000 com inscrição no CNPJ n2. 16.567.255 / 0001 -70. podenclu :1 

qua lquer tempo, a critério de seu titular, ab ri r ou fechar fil iais, em qualquer pan e do 
território n aciona I. 

CLAUSULA QUINTA- DO OBJETO SOCIAL 

A empresa têm como atividade principal a exploração do 1·amo ele comercio Varejist a 

de medicamentos veterinários - CNAE 47.71-7/04 

Atividades segundarias: 

1 ~) Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de Combustíveis Minerais, 
Siderúrgicos e Químicos CNAE 4612-5/00 

2ª) Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, equipamentos, 

embarcações e aeronaves CNAE 4614-1/00 

3~) Comércio Varejista e Atacadista e Transporte de insumos agrícolas 

... compreendendo adubos, fertil izantes e corretivo de solo ensacado CNAE 4683-4/00 

4~) Comércio Varejista e Atacadista de mercadorias em geral , com predominância de 

insumos agropecuários, inclusive agrotóxicos CNAE 4692-3/00 

s~) Comercio Varejista e atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, f orragens, 

Máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricultura e pecuária, rações, 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/ll/2015 09:04 SOB No 20157320618 . 
PROTOCOLO: 157320618 DE 25/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
PR157320618 . NIRZ: 41600406371. 

GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERC!!U. - EIRELI - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 26/11/2015 

1\ validade deste documento, se impresso , fica sujei t o a comprovaçào de s u a autenc1dade no s re s pec tL vos Púu: e • 
Informando seas respectivos c6rh ntH; ~"" ........... ~ :. - ~ 
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A LTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARIA E Z.~·-. _ ~:·,~:-· 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- M E -- -
Transformação em empresa individual de Responsabilidade limitada- EIREU 

CNPJ nº 16.567 255/0001-70 

Concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop CNAE 4623-1/06 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO 

O prazo de dur ação é por tempo indeterminado, É garantida a continuidade da pesso a 

Jurídica diante do impedimento por força maior ou por impedimento temporário ou 

permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova 
situação 

CLAUSULA SÉTIMA- DO CAPITAL SOCIAL 

O capital soc ial é de R$ 80.000,00 (oitenta m il reais) dividido em 8.000 (oi to m il) quot as 

de valor nomina l de RS 10,00 (dez reais) cada uma, o qua l está totalmen te integralizado 
em moeda corrente nacional do Pais. 

CLAUSULA OJT AVA - DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa será administrada pelo titular Roberto Gonzatti a q u e rn cab er::í de nu e oc~ \ r ;;,, 
atribuições, a represe ntação ativa e passiva, judicia l ou extr ajudicial da empre sa ElR.HI 

sendo a responsab i lidade do t itular, limitado ao capital integra lizado 

CLAUSULA NONA- DO EXERCICIO SOCIAL 

Ao termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do anc C.' 'li l. 

com a apresentaçâo do ba lanço pat rimonia l e resultado econômico do <H1 0 r.-;ca 

CLAUSULA DECJMA- DA DECLARAÇÃO 

Declara o títular da EIRELI, pa ra os fins e efeitos de direito, que o mesmo não part tctpa 

de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLAUSULA DEC1MA PRIMEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 

O titular declara sob as penas da lei , que não está impedido, po r l e1 especial, ne ·n 

condenado ou que se encont ra sob os efeitos de condenação, que proíbe de exe rce t a 

JUNTA CO~~RCrAL ~O ES TADO DO PARANA - S ~DE 

C8RTifiCO O REGISTRO EM 26/! l /2015 0 9 : 0 q 508 N" 20 157 3206 18 
PROTOCOLO : 151320618 DE 25 / 11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO · 
PR1573206 18, NIRE : 41600406371. 

GONZATTI AGROPECDARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI • ME 

Libertad Bogus 
SECRET~rA GERAL 

CURITIBA , 26/ll/2015 

A validade deste documento, se impresso , :ica s ujeito à comprovação de sua aut .. nc >dad<o :1os re s p ec tl vos ?''" '-• •• 
lnfonnando seus respectivos côdigos de veri .fic;.~o ...... . ~ t<:> 
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Página 1~/07 · ::: 
AlTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZAITI AGROPECUARIA ~ '><Ç; . ~-. i) 

. '•*f 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL lTDA - ME :>C~ '.. ·-,~ 
Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada- E I RELI '':~;. ,-,., •. </:·-

CNPJ n9 16.567.255/0001-70 

Administração desta EIRE LI, bem como não está impedido, ou em virtude <ll' 

condenação, cr iminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, a1nda 

que temporar iamente, o acesso a cargos públ icos ou crime fal imentar. de prevaricação. 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sisten1<1 

finance iro nacional , normas de defesa de concorréncia, contra as re.ações de cor·su n ~e, 
fé pública ou propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 

CONSOUDAÇÃO 

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI 

CNPJ nº. 16.567.255/0001-70 

1. · ROBERTO GONZAIT!, brasileiro, casado, empresário, natural de Capitão Leôn id a ~ 
Marques- Pr, nascido em 19/ 07/1967 natural de Nova Cantu- Pr., inscr ito no CPF sob 

o nº 611.026 449-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.454 9 15-8 exped ido 

pela Secretária de Segurança PLJblica do Estado do Pa raná, residente e domiciliado na 

Rua projetada "A", n2_ 204 Conjunto habitac ional Pínhcrros, n a Cl dad i.: c rnu1ru 1 1c .J . 

Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, na condição de Titular da empresa lrld Jv1dual d t: 

Responsabilidade Lim itada- EIRELI "Gonzatti Agropecuária e Representação Comerc ial 

- EIRELI - Me" com sede na Aven ida Cantu, 660, Barracão saida para Roncador, no 

municipio e cidade de Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 e inscrito no CNPJ nº . 

16.567 255/0001 -70 promove a Consolidação conforme cláusulas a seguir 

\·· CLAUSULA PRIMEIRA- DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL 
'\, J 

'" O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID.A.OE 

LIMITADA- EIREL!, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações, pertinentes e 
girará sob a rozão socia l de Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial- ElRHI 

- Me com sede e domici lio na Avenida Cantu, 660, barracão saida para Roncador l l il 

cidade e mun1cípio de Novil Cantu - ?r., CE t' 87330-00ü. com lns;:rH,,l\l ' '' · :· ·'J ' 

16567.255/0001- 70, podendo a qualquer tempo, a critério de seu t1tu lar, ci b r ' l :J J 

fechar filiais em qualquer parte do territó rio nacional. 

JUNTA COMERCIAL DO ~STADO DO P~~Â - SEOE 

CERTIFICO O REGISTRO E.!-1 26/ll/2015 09 . 04 SOB N' 2015 .' 320bci; 
PROTOCO LO: 157320618 OE 25/11/2015. CÓDIGO DE VERlF!CAÇÀO 
PRl57320618. NIR2 : 41600406371. 

GONZATTI AGROPECUkRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA , 26/ll/2015 

A val1dade deste documento, se impressoJ fica suieltn ; ~~~~--
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Pagin "5/0.7 
ALTERAÇÃo CONTRATUAL Ne. 04 DA EMPRESA GONZATTI AGRDPECUARIA E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TOA- ME 

Tcansfocmação em empcesa individual de Responsabilidade Ltmitada- fiRELt 
CNPJ nº 16.567.255/0001-70 

CLAUSULA SEGUNDA- DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 80 000.00 !oitenta mil ceais) dividido em 8000 !oito mil) quota, 

de valoc nominal de RS 10,00 (dez ceais) cada uma o Qual esta totalmente tntegcokado em moeda corrente nacional do País. 

ClAUSULA TERCEIRA- DO OBJETo SOCIAL 

A empcesa tém como atividade principa l a explocação do camo de comeccio Vacejista 
de medicamentos veterinários- CNAE 47 .71-7/04 

Atividades segundarias: 

11) Repcesentantes Comerciais e Agentes do Comeccio de Combustiveis Minecais, 
Siderúrgicos e Qufmlcos CNAE 4612-5/00. 

2

1

) Representantes Comecciais e Agentes do Coméccio de Máquinos, equipamentos, 
embarcações e aeronaves CNAE 4614-1/00 

\\,\\, l' I Comécdo Vacej ista e Atacadista e hanspocte de insumos agcicolos ~\~"~,compreendendo adubos, fertilizantes e cocretivo de solo ensacado CNAf 4683-4/00 

\ ~\ 4') Comércio Vacejista e Atacadista de mercadodas em ge<al, com Predomináncia de ~ insumos agropecuácios, inciusive agcotóxicos CNAE 4692-3/00 
'-,_ 

' · ' 

--- 5') Comecc;o Vareji sta e atacadista de sementes, floces, plantas e gcamas, foccogen,, 

máquinas, equipamentos e utensilios de usO na agcicultuca e Pecuácia, caçõ,, 

concentrado s, suplementos e sais minecais, actigos de pet shop CNAE 4623-1/06. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO 

O pcazo de ducaç5o é poc tempo indetecminado, É gacantida a continuidade da oessu,, 
Jur idtea diante do irnpedimento por focça maio c ou poc rmpedimen to t empo, c' tO ou 

pennanen I e do tit u lac, podendo a empcesa sec alterada par a a te ndec um,, ' '"' ' ' si tu ação. 

JUNTA COMERC:A~ DO ESTADO DO ?~~Á - SeDz 

CERT I FICO O REGISTRO~~ 26/ i l/2015 09:0q SOB N• 2015732? 6 ld 
PROTOCOLO: 157320618 DE 25/1 1/2015. CODIGQ DE VERIFICAÇ~O . PR157 320618. NIRE: 41600406371. _ 

GONZATT I AGROPECUARI A E REPRESENTAÇAO COMERCIAL - EIRELI - ME 

Libe r tad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 26/ll/2015 



li 

,-
. '""-, 

AlTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARIA E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TDA- ME 

T<ansformação em empresa indi, idual de Responsabilidade limitada- EIREU 

CNPJ nº 16.567.255/0001-70 

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa será ad mi n istca da pelo titul ac Robecto Gonzatti ao qu,, I cabe c a dentre ou t ' <•> 

atribuições, a representação ati"õ e passi'O, judidal ou "'" j udici a I o a emp ''" E! RELi 

A respoqsabilidade do titular é limitada ao capital integcalizado e a empcesa seca regtdo 

pelo regime JUCid ico da empresa limitada e sup leti,.mente pelas leis das Sociedades Anônimas. 

CLAUSULA SEXTA - DO EXERCICIO SOCIAL 

Ao término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do anc 

ci,il , com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal. 

CLAUSULA SÉTIMA- DA DECLARAÇÃO 

·. '.. \. participa de nenhuma out ra pessoa jurídica dessa moda lidade . \ . ., 

\ '· . \':,~-.ClAUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMP EOI ME NTO \ \ ·.\ \\ 

Decla;a o titular da EIRELI, para os devidos fins e eleitos de d irei to, Que a me,;na nao 

'\ '·.'·\ 
\\~~\: 

(\\ 

\ 
O ritu lor declara sob as penas da lei , que não esta impedido, por lei especial , nern 

condenado ou que se encontra sob os efe itos de condenação, que proibe de exercer ;1 

adm inistração desta EIRHI, bern como não esta impedido, ou ern vtrtude ck 

conde nação, criminal, ou por se encontrar sob os-efe itos de la, a pena que vedE:, êt l ~ l c'ct 
que temporariamente, o acesso a cargos púb licos ou crime falimentar, de prevaricaç<w. 

petta ou suborno, con cussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sisten1a 

financeiro nacionat normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública ou propriedade. 

CLAUSULA OITAVA- DO FORO 

Ftca eleito o fó run1 da Comarca de Campina da Lagoa -- Pr. , para resolve?' cualquer •;:;) 
or tundo do presente ato. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

09 0 4 SOB N" 20 1573 205 l b CERTIP'ICO O REGISTRO EM 26/ll/2015 : . , Arf-o 
PROTOCOLO: 1573206 16 DE 25/ll/2015. CODIGO DE >"E RIFrC v · 
PR15732061S. NIRE: 41600406Jn · . r _ EIREL! - XE 
GONZATTI AGROPECUARIA E RE?RESENTAÇAO CO~~R.IAL 

Libertad Sogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 26/11/2015 

A validade deste documento 4 se ~m~r~sso, 
fica sujeito à camnrnvH~ 3 n ~ ~ 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N!! . 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARlA E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TOA - ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limi tada- EIRELI 

CNPJ n2 16.567.255/ 0001 -70 

O titular ass ina o presente instrumento, em 01 vias de igual teo r e donsistênc ia. 

Roberto Gonzatt i 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

c~RTIFICO O REGISTRO EH 26/1l/2015 0 9 : 04 SOB N• 2015732g 6 18 
PROTOCOLO : 157 320618 DE 25/11 / 2015 . CÓDIGO DE VERI FICAÇAO · 
PR157320618. NI RE : 41600406371. . 
GONZATT I AGROPECUAAIA S KE?RES ENTAÇAO COME RC: A L - E! RSLJ · 1-'~ 

Libertad Bcgus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 26/11 / 2015 



.. Recerta federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houver qua lquer divergência prov1denc1e Junto a 
RFB a sua atua l1zação cadastral 

l (ià) 
, ~ 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
I 07.34 7.114/0001 -51 

MATRIZ CADASTRAL 

NOML l MPRFSARIA. 

REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA- EPP 

ll'di ODOFS'ABf f Mt'<"O.NOME OE FAI'o!TASIA· 

GELA BRASIL 

CO DIGO E DESCRIÇÃO 0AA11VIOADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

26/04/2005 

28.23-2-QO ·Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e venti lação para uso industrial e comercial, peças e 
acessórios 

t ÓL'•(•v l Ul Sc..l< '-"~ l.l,: 111 VIUALJLS ECONÓMIL.AS Stl.\JN[;f~{.;\-'> 

33.21 -0-00- Insta laçao de máquinas e equipamentos industriais 

• CCJJCO f OF SCR <,.h..J W" r-.. !> I uREZA JURIO!l.A 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I I LOGRADOURo 

~V ~O~ GERALDO SIGAUD 

I' 
c:f.P I I flAIRRomlsTRITo 

I. 85.890-ooo . ~.... c_e_N_T_R_o ________ ___, 
I MUNICIPIO 

MISSAL 

I cmlf'.l MrNTO 

I II::N OCR-fÇO L LI:: fRÓNIC O I TELEFONE 
(45) 3244-1448 

I 
E I\ ' f FfflFRATIVQRf.'SPt)r>.$AVEL •EFR1 

. ~ .... -

~ 
~ 

I 
r ~;~~OC.MASTRt,j --·-----·--------------1 ~...2:::...,~:._,~:._~....:;~:....:~_:_1~,_:_~A-•. _i,r_·_··_·"_'"_.,_._' __ ..J I 

I ~...INO_,_~_o_of_~_'r_u_~_·A_o_,_~_:~-s-'R_~----------------------------------------------------------------~1 I 
I \ :~:~~~:o E ~ PEC IAL DAr A uA SITuAçÃO L~PLt.lt\1. \ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1 4 70, de 30 de ma1o de 2014 

Emitido no dia 06/05/2016 às 15:56:58 (data e hora de Brasília) . 

Consulta QSA I capital Social 

Pág1na: 1/1 

Voltar 



Certidão l'agina I J1 . .' I 
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·~ M . ' . d M' I '-~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ UDIClplO e ISSa -1~--- ·~ " 

~8~H SECRETARIA MUNICIPAL OE Fll\ANÇAS 0v~l.-. ~).'--·. 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO - a lh, · ?,... 

~ -"' ~ 
~--~ 

NEGATIVA 
I . 

I. I· ICA 1{1:-.::,SAL VADO O [)I!{ E! I O I>\ 
1-A/ENDA \WNIC'IPA I CORR A R DI ll ll O \ 

C'Ol\STATA.f)OS POSTF.RIORMFl\Tr Mf<:.tv10 
IMPORTANTE: REFERE:'\TE AO PERÍODO COMPREJ::l\DIDO 

NI:STA CERT IDÃO . 
2 .\ JlRI :Sf'N li CTR riD.'\0 TI " I \ \ I li ) \1) 1 
All 29/0612016. SEM RA~URAS I. NO 01\ l(d \1 \I . 

REVE~DO os ARQ~IYOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: o CONTRIBUINTE NADA I 
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

Mis::;a l. :;o dt' \ L1i1l d-: : 11 1 (J I 

;'lj[(;ATIVA 1\": I 455/20 I 6 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: I 
HHCtJFFHCI2XT8AEBA 

I 

FI:'IIALIL>AOE: CADASTRO E/OU CONCORRÊI\UA fJOL LICI'I AÇÃO 

I 
RAZÃO SOCIAL: REFRIGERADORES DE LEITF. Gf.LA BRASIL LTDA 

CONTADOR: ROGERIO MULLER 

I:"'SCRIÇAO DtJPRESA CNP.J/CPF INSCRIÇAO ESTADIJAL AL\'ARA 

101 46 07.347.1 1 ~ 000 1-51 903.-l8928-62 30 ~00 :" 

ENDEREÇO 

I 
AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD. 480- SALA O I - CENTROCEP: 8581JOOOO Missal- JJI{ 

CNAE f ATIVIDADES 
Instalação d~ máquinas e equipamentos industriais, Serviços de instalação. manutenção e reparação de acessórios 

para veículos automotores. Comércio varej ista especializado de peças e acessórios para aparelhos ektroe letrónil't' \ 
para uso domestico, exceto informática e comunicação 

I 

I 
I 

Emitido por: « Equiplano Público Web 



23/02/2016 
Alvará 

MUNICIPIO DE MISSAL 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO 

ALVARÁ no 30\2005/2005 

O (A) Município de Missal, conforme protocolo no de concede alvará de licença para localização a: 

Nome 
REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA 
Inscrição Municipal 1 O 146 

CNPJ/CPF: 07.347.114/0001 -51 
Nome Fantasia: GELA BRASIL 

Localização 
AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 480- SALA 01 -CENTRO 

!Atividades 
3321-0/00- Instalação de máquinas e equipamentos industriais. 
~520-0/07- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores. 
~757-1100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação. 

Horário de funcionamento 
!Comercial 

Are a Utilizada 

Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00, 13:30 às 18:00 
Sábado das 08:00 às 12:00 

INICIO DAS ATIVIDADES 05/08/2005 
mitido em 
9/ 12/2015 

~Observações 

Setor Tributário e Arrecadação 

272,00 m2 

Emissor: EDSON CLAUDEMIR ZIMMER 

Válido até 
30/06/2016 

http://app.m issal.pr .gov .br/stm/stm em i ssaorenovacaoalvara.vi ew .logic?modeiView .idAJvara=2765&modeiView .tpCadastroEm presas= EM PRESA_ M UN IC I PIO 1/2 



1510212016 

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

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

Nome: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRAS I L L TOA • EPP 
CNPJ: 07.347.114/0001-51 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nac1onal cobrar e mscrever qua1squer diV1das de respuilSal.JIIidadE:: Jv 
sujeito passi'vO acima identificado que vierem a ser apuradas . é certificado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Rece1ta 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta cert1dão é vál ida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federati'vO. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à Situação do 
sujeito pas si'vO no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições socia1s preV1stas 

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:l /www. receita. fazenda.gov.br> ou <http:/ /www. pgfn. faz enda.gov. br>. 

Certidão emit1da gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 . de 02/10/2014. 
~m1t1da as 10:33:05 do dia 04/02/2016 <hora e data de Brasília> . 
Vál1da até 02/08/2016. 
Cód1go de controle da certidão: 3921.E3E7.BB82.07FD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



. ' ,f 

PARANÁ 
.. , .. I · . 

secrtlUJ.ll na f' ,u e'1co'l 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos T ributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014601197-30 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.347.114/0001-51 
Nome· REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL L TDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar déb1tos a1 nda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que. verificando os registros da Secretar a de 
Estado da Fazenda constatamos não P.xistir pendências em nome do contribuinte ac1ma 1den t1f1cado. 
nesta data. 

Obs · Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a déb1tos de 
l!.~!~~eza _tributária e não tributária , bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessónas 

Vá lida até 26/08/2016- Fornecimento Gratuito 

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

;;,:::.,:~e~n-•13.~ .. ,. ~~A~~r ~ ~ .JO MU--------------------------------



CAl 
1.· ,, 

1 Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0734711410001 -51 

Razão Social: REFRIGERADORES GELA BRASIL LTDA 
Endereço: AV DOM GERALDO SIGAUD 478 SALA 01 I CENTRO I MISSAL I 

PR I 85890-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribu ição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, cert ifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em sit uação 
regula r perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

, FGTS. 

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

Validade: 05/06/2016 a 04/07/2016 

Certificação Número: 2016060506362266527566 

Informação obtida em 06/06/2016, às 09: 19:01. 

A utilização deste Certificado para os fins previs tos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Ca1xa: 
www.caixa .gov.br 

Pagina l ~de 1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

No me: REFRIGERADORES DC LEITE GELA BRASIL LTDA - EPP (MATRI Z E 
F:::LIAIS ) 

CN?J : C7 .J47.114/0001-Sl 
Certldào n~ : 41984730 /20 16 

Exped1ção: 28/04/2016 1 às 14:26:23 

Val 1ào.oe : 24/10 /2016- 180 (cent o c o 1tcn to.J d i as, cor:t__,, t ·-~c ,: ..• LA _, 

de s~a expedi ção. 

Cert:ti-.::a-se que REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA - EPP (MATRIZ 

E FILIAIS) , inscrito(a) no CN PcJ s oh o f1 07.347 . 114/0 001 - '11 , NAn 

CONSTA do Banco Nac ic ~ al de Devedores ~raba:histas. 
Cert i dão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das ~eis do 
Traba lho, acrescentado pela Lei n o 12 . 440 1 de 7 de ju l h o de 2011 1 e 
r: a Re so:..ução Administl·ativa n " 147 0/20:..1 do Tribuna l S~.:pe1·1o:· o•. 
Trabalho, de 24 de agosto de 20 11 . 
Os dadcs conscantes àesc a Cer~idão são de respo~ sab : .LJ , j~ 1 

':::'ribt:nais do Trabalho e estão atual izados até 2 (dois) d i as 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica/ a Certidão atesta a empres a e1n relação 
a _ todos os seus estabelec~mentos, agênc l ds ou [ i 1 l dls. 
A a c e i t a ç ã o de s t a c e r t i d ã o c o n d i c i o na - s e à v e r i f i c a ç ã c J P :::. ~Li 

a u te 1: L j c idade no p o r L a l do T r i. b un a _ S u per .i o r do · _. r ""· b 21 ~ ti o :1 a 
In Le r~ e L (~ttp://www.tst . jus.br) 

Certioãc emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Ban co Nacional de Devedores Trabal h istas consta111 os J.ouvs 
ne c essários à idenc i f1caçào das pessoa s naturais e ~~~ lU -Cd~ 

inadi mp~ences perante a Justiça do T rabalho quanto às obriga~ões 
estabe l ecidas em sentença condenatória transitada em ju:gad o o .: · rr 
acordo s judiciais trabalhistas/ ínc::.usive no conce rcente r.J.·' -

r ec o ! hlmentos previdenciá r ios / a h o norários, -.A --.. .... :::_us,'"" 

emo l umentos o u a recol~i mentos determinados em lei; ou deco~ren t e s 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Püblico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 
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REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA , 'i ,, ''::;??., ~ 
AV.DOM GERALDO SIGAUD, 480- CENTRO- CEP: 85.890-000 MISSAL-PARANÁ. """r-:·~·. ···· . ..::_~';7 

CNPJ/MF Nº 07.347.114/0001-51 - IE Nº 903.48928-62 ·-~';.:, ... r>· 
Fone/Fax (Oxx45) 3244-1441 - E-mail: gela.brasil@hotmail.com ·-.:.. . 

DECLARAÇÃO DE CUSTOS COM TRANSPORTE DOS PRODUTOS A SEREM 
ENTREGUES 

PROC. LICITA TÓRIO N.Q: 028/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.Q: 019/ 2016 

PROPONENTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA 
AV.DOM GERALDO SIGAUD, 480- C'ENTRO- CEP: 85.890-000- MISSAL-PARANÁ. 

CNPJ/MF Nº 07.347.114/0001-51 - IE Nº 903.48928-62. 

Declara todos os custos com transporte dos produtos a serem 

entregues por conta da contratada: 

Missai-PR, 14 de Junho de 2016. 

LICITANTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA 
CNPJ: 07.347 .114/0001-51 e IE: Nº 903.48928-62 

REP.LEGAL: MARGARETE TERESINHA FERRAR! SCHREINER 
CARGO:SÓCIA/GERENTE-RG:4.504.349-5-SSP/PR CPF MFN°:662.031.479-15 



IR?JEJFIRillGIEIRAII»COJU§ TINE LJEli1I'JE GIElLA I33IP&A§TIIL IL 'JI'JTI)Ac 
(()(})N'JI'IRÇA ]'<()) §I[DCCITAIL 

MAll!.<GAHH 'lfJEIFilE§IINIIliA JF!EllmAm ocLL~~ ) ) 
forms1Retra, casa\da !P~lo rregnme de comtnnMo pa~~ ~ . / 
emjpresárna, residente e domki3iadla em Missal - .JP'a~~c..;.'. · 
Dom Gera]do Sigaud l!l0 478 - cen«o - CJEP 85 .~90::3bÓ~\.I . 
!POEimdora da Céd!uJa cile lldelllitidadle í111° L, .5{)L,.349-5 §§P/IPJR. ~ 
CPF n° 662.031.479< 5 e MIAJP&<ClEILO !LTUIIZ §ClHIIPllEITN:EJP& -
brasHeiro, meiJlor impúfDere, empresário, residente e domiciliado 
em Missa[- :JPmnmá, i Av. Dom Gerando §ligaud liT!0 478 - ce!ThtJro 
- CEP 85.390-000, portador dla cédMRa ele identidade n° 
9.894.932< §§P/PR e CPF liTI

0 066.560.~99-21, neste arto 
ire!Prese!llitado peRo seu Pai BRUNO SCHRJE.llNlER, bl!"asileiro, 
em[Dresárno, casado pelo B"egirne dle com'lilnhão parcial ale bens, 
jpOI!Írador da céc1uúa de identidade ir.i0 3.288.447-4 §§lP'/PR. e CPF 
n° 453.6 í 7.469-91, resolvem const~til.firr emlll"e si, 1.nma sociedade 
em!Pn~siÍlria, por quo~as de res!PolllisabúHdade lilmiíracla, q11e se 
regerá jpeüa len 10.406/2002, de acordo com aJS daMsulas 
segMÍilltes: 

CJLÁU§U!LA J?RJ[MJEJlRA A sociedlade gim sob o nome emjpresariali d!e 
UJFW GIEilRAIDlCC»Iru.E§ JD)JE ILIEII'IfiE <G!EILA JffiAA§lliL iL 'IfJD)A.~ tendo sua sede e foro em 
Missal - lP'ar&ná a Av. Dom Gerak:1o §igaud n° 478- salia O li- centm- CElP' 85890-000. 

CJLAUSUJLA SEGUNDA - A wdedaéle tem por objeto sodafi o ramo de !FmiiDIT'ntl!ro~fl® tdi~ 
rrmmqj unniiDro§9 ti!lfiMl.ll'~lllhl®:§ «!!~ ll'~it'll'n~~rrro~ãr® cllre ll~M~9 e wreiiDOJillro~ãr® allre un~® nllllmhiD§ftJ:fiilllD re ~eDrnmtew~nmD, 
CCNAE 2~c2ifi~«D/@@ IRite[plilllll"m~ro® re !lllllzall]lun\l:<erm~ro® <dl<e !lllllt.~~q]unnunro§ <e crllre 1alfillla1-I!"re!IDn®§ 
cell®úll'®«il®!lllll<éflfrií~®§; CNAIE ~2, 7ll. ~úD/@JL 

ClLAU§UJLA TERCJEIIRA -A sodedade nniciará SU81S 8ltnvidades em Ol de julho de 2005 e 
seu prazo é JPOr tempo indeterm.nnado. 

CLAUSUlA QUARTA- O ca]pitaH sodal é de R$ 20.000,00,(vinte mH reais) divididos em 
20.000 (vinte mH) quoãas no valor de JR.$ 1,00 (hum real) cada rmma, subscritas e integraicizadats 
em moeda corrente do ]país neste ato, assim dürtrifbu:ído ~::nfrre os sócios. 

NOME 
MARGARETE TJEJRE§liNHA FlEJR.RARll SCHJR.IEINJER 
MARCELO JLUIZ §CHIRJEJINER 

TOTAL 

QUOTA§ 
10.000 
10.000 

20.000 

CAJPlllTAL 
no.ooo,oo 
w.ooo.oo 

20.000,00 

% 
50% 
50% 

50% 

CLAUSULA QUINTA- A JresponsabiHdiadie cle cada sócio é restrita ao vaRor de suas quotas, 
mas todlos respondem soHclariruneHllte pda irrtegrnJiza.ção dlo capitaL sociall. ., .. ,.. 

1:1C.,. 

ClAUSULA §JEXTA- As quotas são indivisíveis e iiTtão poderão ser translf~rndas ou cedidas a JJ ~ 
terceiros sem o consentrãmento cle outro sócio, a q_uem fica assegill"Ztdo, em igualdade ~ . 
condições e preço o dhreito de preferência para a sua aquisição se JPOStas 81 venda, l-:1! i 
formaftizamdo-se realizada a cessâí.o dlelas, a aheração contratuaJl ~erthrente. . i f• 

h~ ·~··1 -~, ./~/ fui 
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UlFIRill <G IEAAII»(Q) lRllE: § ]]J) E ILIEIIillE <G IElLA lffiAA§liL JL 'If]]) Ao 
([)Q)N'IrAA 'if(()) §({])CJIAIL 

CLAlU§UlLA OITAVA e A admin[stmç@o da sociedade ficmrál a cargo da SOCla 
MA~GA!P&JE1I'JE 1I'JEIR<JE§JINJHIA JFJE~jpill §<CIHfiR<JEJINIEIF,, por :prazo indle~ermil!1lado, a quem 
compete sollidariamente o uso do nome :empresariaE, PQdle!r.ldo prrz(Ücar todos os atos 
compreendidos no objeto sociafi, sempre no Lnt:eresse da socn:edade, ficando vedado o uso da 
denümnnação sociah em negócios eslrrall'lhos aos fins sociais e com poderes e airrnbuições, 
E:m~tes e vedações descritas nos ilrens a segUtir: 
Parágrafo Primeiro • ATRI!BlUIÇÕJE§ E PODIERJES DO(S) ADMINITSTRADOR(ES): 
o Represen~ar a empresa peral!1lte as Ireparüções públiitcas Munkiipais, Estaduais, Federal e 

autárquica, indusive Jll.llnta Comercial, 1oodiendo assimrur e Irequererr o que foir necessário, 
indusive os atos inerentes a seus poderes praticados em nome da empresa !!1as 
repartições púbRicas acima mencionadas. 

o Assnmrr documentos rdativos à admissão de fundoná.rios, fnll1l1Illar termos e acertos 
trabafthistas, representar pemrmte Mirus~élrio de Trabmlího, JfNSS, 3il!Tldica~os, Jl·unta cle 
Conciliação e Jfulgame!l'!l~o e demais rrepa.il1iições públicas e au~á.rqUJicaJS; 

o assinar e requerer documentos relativos aos Atos Financeirros, abrir, movimentar, 
co!Thtrro&arr :e encerrar as con1as bamcárias em nome da em~resa. emhill' e endossar 
cheq'liles, no~as pmmi'ssórnas, requisitar tallonádos, efetuar saques, caucionar e 
descontar dupticatas, assinar co!J1trato dle empréstimos ou financiamentos, e Ireceber 
quaisquer importândas que forem devidas, passar recibos e dar qui~ação de todas as 
receitas e dlespesas, efe'mar compra e venda de mercadorias, aEenar bens móveis e 
imóveis da sodedladie. 

o Recebea- citações e intimações judiciais e extrrajudicians; 
o Manter e controlar todos os docum.entos rda~ivos ao pa1rimônio e es,crnturação fiscal e 

contábil dia empresa; 
o Zelar pela integridade do palrimônno da empresa; 
o Empreooar-se pMa o cirescnmeliT!to dia empresa; 
o ChlliDpm medbidas 21cordadas il1las reuniões de sócips. 

~ Parágrafo Segammdo - Para a execução dos a1os abaixo relacionados, o ( s) Adlm.lioris.tradorr( es) da 
sociedade deverá(ão ), obri.gatoriamemiíre, obter a prévia e expressa au~orização por escrito dos 
sôcios qltlloÜstas ll'e;presentando a maiorta absolu~a do capiírali cla sociedladie, a qual deverá ser 
outorgada, indusive via td:efax. 
~ assi!flar, alterar ou rescindir co:rn.trato die empréstimo ou fl.mmciamento; 
o comprar, dâi.t' como garantia, vender, trat::lsferill' ou éliis1oor de qualquer forr:.na, de 

quallquel!' participação detida pda sociedade em ou~r-as sociedades; ~ r:::. 
clistrifl:iuir lucros da sodedad,:e; .2 'i t: 
comprar, vender, ti'ripotecar ou dispor de ativos imóveis da sociedade, ~~~ c 

inclepe!P.ldem.íemente dats qmmtiats envolvidas. ~ .. -~ 
ParágraJfo Terceiro - V edlada ao( s) admÉnnstrador( es) onerar a sociedade e~ operaçõesóf :f~ r'. 
mercaliT!tis, ou não, estranha ao objeto social, tais como fiança, aval, el!1ldosso e acerrte de todo e 8 ~ ~ ~ 
quaJqueir títuio de favm, sem autorização dos outros sócios. E§ -~~' / I ~~, ,~:J~'F' J"" ~) -:<--,~y-=:-~-._, - . 

1
\\ 1. ~r)\ . <1' ~ 

• >'1 ....---/ / .......,.-....J-::;;-:/lr:'" ,/- /-------- . . I !\ \IIJ 
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Parág~fo Quarto - É penn~tida a outorga de procuração, e:1:1 nome da sociedatde, f~ ~~ "f \ 
espec1ficos, e pmzo dletenmrundo. 1 .!· ~~]~ . 

lP~graf~ Q~into -. O(s) sócios e adlministrador(es), decl21I:'a(m.), solb as pernas ·~a iet, (;gJe / / 
~?o esta~ao) 1mped1d_o(s) ?e .exercer(ern) a administrração da sociedade, por ~ei es~c~ém . 
v:rtude ae corrndenaç~o cnmmal, cu porr se enconqrarem sob os efeitos dela, a pen~~~~~.Y' 
amdta .que_ rrem~orarnrunente, o acesso a c&gos públlicos; ou por crime falimen1ai; de 
prevancaçao, pe»ta ou sufoomo, co:rmcussão, peculato, Olt contra a economia :popular, contra 0 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
CO!tJJ.Sumo, fé púlblica, ou propriedade . , 
lParágrafo Sexto - O(s) ad.ministraélor(es), que 1omou posse assinatura da Alterracão 
Contratual que o dlesignou, serét(ão) dispensado( s) de -caução e poderá(ão) ser( ém) 
éesti1u1do(s) d1a função sem direito a quaúquer i:mdenização, por deliberação de no mínimo 2/3 
dos 1ltu!ares do capital social. 
Parágrafo Séúmo - Ao(s) administrador(es), sócio ou :::ão sócio, cabe!l'á(ão) remr.:J!lera.ção a 
ti1ulo de "pro-ialbore" fixancio em reunião de sócios, pela malioria aosoLuta. 

CLAUSULA NONA - A assembiéia ou reunião cle sócios será convocada pelio A<1ministraàor, 
com I O (dez) diias de antecedência, mediante a expeói.ção de carta convoca~óna, com hocai, 
daaa, hora. e a ordlem do dúa da assembléia, para os endereços que os sócios, para esse fim, 
depositarem na sedle da sociedade. Os sócios deten~ores dle mai.s de 5% das cotas do caphaL, 
também poderão requerer ao Admir.:is\Tador a ~onvocação da assemfoléi.a., bdicando, desde 
logo, a matérria a ser deHberada, providência toara ela se toma então obrigatória. 
Parágrafo Primeiro - As dlelllberações sociais, !l11.as quais ca,da quota. do capital social 
corresponderá a um voto, serão tomadas em reunião de -sócios, cujo quoruu."TTl de instalação será 
de no mifl?limo três quartos do capital social. O quorrumt de dekiberação é também o da maiori;;. 
absoluta do caphal sociE.ll, exceto unicamen~e para a nomeação do administrador e dos 
~onseLhei.ros fiscais, alnenaç2ío do estabefiecime:nto comerc:al, cisão, fusão ou transfo:nação, 
quanóo o quomrn deliberativo será então de do:s terços dos votos dos ~t:o~~sta:s. 
lParágmfo §eg!JiKTldo - Em livro próprio de atos da acilmnnnstração e de registros das reuirJões de 

sócios, serét 1avtrad!a ata dos trabaU:.os, ocorrêndas e ae~iberações dos sócios, assb~ada pelos 
membros da mesa e pe~os sócios presentes. A ata !_Joderá ser lavrada em forma sumária, sendo 
o L1Úmero de sócios superior a Ciez, será obrigatório a assembléia de quotistas. 
Parágrafo Terceiro - O sócio diissi.delllte de qua1quer decisão majoritária, poderá exercer o 
direEto de retirar-se da sociedade, mZlllifestando a sua intenção á sociedade e aos mntros sócios, 
por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta dias), a coniar é!a deliberação q_ue 
descordlou, sendo os seus Jrnaveres apuradlos e pagos na forma dia Clár..ns1!.1!a décima s·egund.a. 

CLÁUSULA DECTMA. - Dependem de deíiberação dos sócios: aprovação das contas da 
aó.minist:ração; exclusão ou retirada de um dos sódos por pedido do sócio; a designação dos 
administradores em aao separado, não sócio ou adinirustrador sócio; a destitll.úção dos 
admÉnis1radores; o modo e o valor da remwneração dos administradores; a participação rros 
lucros dos administradores e dos empregados; a modificação do contrato sociai; a 
transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou ilncoll'jporação; resoluçãio, dissolução e -3 ~ ~ 
Hquiáação. óa sociec1~de e~presarial.; nomeaçã<:_ o~ destLtuiç~o de liq~i?antes e o julgamento~_{ 
de suas contas; pedtdo de ooncoraata ou faLencra; expulsao de soc1o por falta grave ou (c.:~ 
incapacidade supervenãente; investimento em outras en_:presas, coHgadas o~ c~rn.tm1adas; J t!! ~f -s 
at:mento de capita! com bens ou moeda corre::1te; aprovaçao de laudo de reavabaçao do vanor 5-~ ,.: : 

venal de bens ou di,eitos do at~n/te; o. ingresso na ,~ofedaóe \ d~s herdeiros do sócio ~ J.f I 
----··•------- - ·'' ~ , ., ! I /\i !JV~ c!~ ~ c: 
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p~é:mo~o, JPOr requerimento dlo inventarizmte, em substiruição ao pagamento ctJs ave~&?" '~::.. . 
SOClO pre-morto. r ;ffT-\.J ~ '. ·: 

~ I .;. -~ P· . . , \ t~. I 
~LAU§l!LA DJECRMA PRJ!ME~RA - Poderá rreürar-se o sócio enquanto for\p-::~azo . / 
mdetermma.do, pela vontade umlaterral a qualquer tempo, por dissidê~ncia en }e~"·· 
alteração contrratual deliberada pela manoria, f.ndui1t11do outros fatores estrraif1llmos à aJteracã(;. 
contratual, como por exemplo, a falta de afeição social, oom base o disposto no a!:t. 1.029' da 
Lei 10.406/2002. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, quaftque:- sócio pode retirar-
se da sociedade, mediante ímotãficação aos <iemais sócnos. 
Parágrafo Primenm - JDe acordo com o Art. 1.028 da lLei 10.406/2002, os Jherdeiros éle sócios 
faleddo respondem pelas obrigações da sociedade. Esta responsabiEdade se prolol!T!gará até 
dois anos da averbação da resolução, confo:me artigo :.032 cía mesma Lei, em especial aos 
casos de quelbrra da personalidade jurídica, desconsióe:r~ção, com blllSe nos a:ttigos 50 e 5: do 
CC 2002. Fator reRevante, '"a morte do cônjuge, ou a separação deste, não dá ensejo a 
dissolução parcial da sociedade empresária. Os sódos, contudo, podlem a qualqpuer momeirllto 
Hquãdar a parte da quota correspondente aos direitos sucessórios ou decorrentes da separa.ção, 
pam encerrar a reliação entre a sociedade e aquelas pessoas". Prevalece o art. 1.027 do 
CC2J02, pelo que os herdeiros dto cônjuge de sócios, ou o cônjuge do que s~ separou. 
judlicialim.ente, não podem exigir deste logo a parte que ühes couber na quota social, mas 
concorrer a düvisão periódica dos ~ucros, até que se liq;uide a sociedade. 

CLÁUSULA DEC!MA SEGUNDA - Os haveres dos sócios retirantes ou excluídos serão 
pagos mednante a elaboração de bal8ll1ço de detenmnação da soc:..edade. Ofbedecida as 
deteaninações dos artigos L031 e 1.025 da lLefi 10.406 de 10/0n/2002. 
Parágrafo Primeiro - A quota liquidaóZ! será paga, no prazo máxim.o d!e 90 (noventa) dias, se 
for até o montante de 5% do capital social ou em até 12 (doze) meses se saperior, e!:E 

prestação mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira ajpós 90 (noven~a) dias cla data 
do balanço de determinação . 

CLÁUSULA DECllvfA TERCEIRA - O exercício social coinddirá OOIP- o ano civil, terá inicio 
em 1 o de janeiro e té1nnrüno em 31 de dezembro, quanálo o admrnistradtor prestará con1as 
justificadas de sua admirusfrração, pmcecíendo à daboração do úrnvernuário, do ba~anço 

patrhnonia~ e do balanço de resuttado eco!íT!ômico, cabendo aos sócnos, 11.a proporção c e suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Parágrafo Primeiro- Desde que resguardado o equilíbrio eoonômico-financei:ro da sociedade, 
esta ]poderá distribuir lucros com base em batanços intercallares. 
Parágrafo Segundo - Aos quatro meses seguintes ao término do exercício sociali, os sócios 
deliberarão sobre as contas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- A sociedade en1rará em dissoliução, seg7Jida cle Lio_ddação e 
partü!ha, 1t11os casos iegans observados as seguintes hipóteses: anu!ada a sua constituição, 
exaurida o fim social, depois de verificada a sua inexequibUidade, o consenso unânime dos ~ ~ ; 
sócios, deliberação dos sócios por maioria absolut~ a fa~ta dle pluralidadle de sócios não .2 ~ ( 
resolvida no prazo de Th 80 dias, ou por detemtinação juqiciaL ~ 
Parágrafo Único - fica assegtnraéla a possibilidade de contimüdaéle da _ sociedade~ em f ~ .:g { .~ 
decorrência da vontade de um m.ll mais sócios, extemada na mesma Assemblélla de Quobstas, '- i~~ ~
e se a dissotução total, apurando-se e pagando-se os haveres dos demais quotistas segundo 

8 
j ~ ~ 

balanço dle dete1minação éisciplinaéas na C1áusuta décima segunda. ~ ~ ~ ~ ~ 

~-----·-'--------- ~-=="' ~ / /:C. ~' n//vi 8 -c: -::::. Q> 
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E por estarem assimjus~os e contratados, assinam o :presente contrato em 3(frrês) vias de 
igual forma e teor, jumtamente com mais dl'VJas testemu.nlfnas maiores capazes. 

MI§§AL Prr ~O de ABRIL de 2005 

SCHRJEINER 
U'\c.lA~H.JL§ENl'ADO PELO PA!f 

BRUNO SCHREINJER 

•.. ": 
"O c:: 1' 
o~ 

.2"'Cife('Q-
~~~ 
o- ~ 
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._ on~c:~o 
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

t. 
ESCRITORIO REGIONAL DE FOZ DO IGUACU 

-- ·------ - - ---- ---- ---

~ 
t: ,._li' 

-~~~ 
41( •::J Cll 

,.----JUNTA-COMERCIACô'õ PÃRANA-·-·-- ------- ----, 
I I ESCRITORIO REGIONAL DE FOZ DO IGUACU 
I. i CERTI~ICOOREGISTROEM: 26/04/2005 
J - ~ SOB NUMERO: 20051402181 // 

- Protocolo: 05/140218-1 ,..7 'A ~4 C 
1 Emp t·esa: 41 ~ 054 59 41 5 :/fí '0-··· ·~ """' :~ 

- ~-·:- CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/04/2005 
_ SOB NÚMERO: 41205459475 ~o 

Protocolo: 05/140217-3 /'7 . ~ .. ./ ,...-
.1 fí/t - ~.:;~..-~~<t, 
fi -- -

~~~~JGE:RAUORSS DE: LEITE GE:LA BRA~IL MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRETARIA GERAL 

I Q;" Ç'" fi';~RD. flf'lí<F'~ DE: LE.l TE. Gtt.A BAAS IL •• - · . -· __ ............. ' .......... .-~, ""'"' ""'-• <'1 11- n> 
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I 00 PARANÁ 

/ :-~.b~\0 R_~~ 
REFRIGERADORES DE LE~TE GELA BRASIL LTD. ~ 

1

\~, 
PRIMEIRA AL TERACAO DO CONTRATO SOCIAL ~ .- ' ~ 

CNPJ n° 07.347.114/0001-51 '_ ' ~. J:· 1 

·~~ ~";:;'r - ,- r . ._ . ,.,,,,_,- I 
~ -- ·' · / 

MARGARETE TERESINHA FERRARI SCHREINER - 0 ~~
casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 
domiciliada em Missal - Paraná á Av. Dom Geraldo Sigaud n° 478 - centro - CEP 
85.890-000, portadora da Cédula de Identidade no 4.504.349-5 SSP/PR e CPF no 
662.031.479-15 e MARCELO LUIZ SCHREINER- brasileiro, menor impúbere, 
empresário, residente e domiciliado em Missal- Paraná, á Av. Dom Geraldo Sigaud 
n° 478- centro- CEP 85.890-000, portador da cédula de identidade n° 9.894.932-1 
SSP/PR e CPF n° 066.560.099-21, neste ato representado pelo seu Pai BRUNO 
SCHREINER, brasileiro, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial de 
bens, portador da cédula de identidade n° 3.288.447-4 SSP/PR e CPF n° 
453 .617.469-91, sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob nome 
empresarial de "REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA- ME", 
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 4120545947-5 em 
26/04/2005, resolvem modificar seu contrato primitivo de acordo com as clausulas 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA- O endereço que era Av Dom Geraldo Sigaud n°478- sala 01 -
Centro - Missal - Estado do Paraná - CEP 85890-000 PASSA A SER A v Dom Geraldo 
Sigaud n°480 - Centro -.Missal- Estado do Paraná - CEP 85890-000 . 

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente. 

Fica eleito o foro do Município de Missal, Estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Lavrado em quatro vias de qual teor e forma. 

Missal PR., 16 DE Agosto DE 2.005. 

· /Jji/J~ r / ~~ (//'- sCf}-f_._J._ 
MARGARETE TERESINHA FERRARI SCHREINER 

IZ SCHREINER 
RESENTADO PELO PAI 

BRUNO SCHREINER 
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~FRIGEP~~.j)Q,_~S DE LEITE GELA BRASIL LT~A~ .. ~/i;_ . 0~ 
..... J,.JUNDA ALTERACAO DE C9NTRATO SOCIAL ~ · LU ,, ,g_..;_; .. - f-. 
CNPJ No 07.34 7.114/0001-51 , et: c::-· .: -·-

c-

MARGARETE TERESINHA FERRAR! 
SCHREINER - brasileira, casada pelo regime de 
Comunhão parcial de Bens, empresária, residente e 
domiciliada á Av. Dom Geraldo Sigaud n° 478- centro 
Missal - Paraná - CEP 85.890-000, portadora da Cédula 
de Identidade n° 4.504.349-5 SSPIPR e CPF n° 
662.031.479-15 e MARCELO LUIZ SCHREINER
brasileü:o, menor impúbere, empresário, residente e 
domiciliado á Av. Dom Geraldo Sigaud n" 478- centro·
Missal- Paraná - CEP 85.890-000, portador da cédula de 
Identidade n° 9.894.932-1 SSP/PR e CPF n° 
066.560.099-21, neste ato representado pelo seu Pai 
BRUNO SCHREINER, brasileiro, casado pelo regime 
de comunhão parcial de bens, empresário, residente e 
domiciliado a Av. Dom Geraldo Sigaud n° 478- centro 
-Missal -Paraná, CEP 85.890-000, portador da cédula 
de identidade n° 3.288.447-4 SSP/PR e CPF n° 
453.617.469-91, sócios componentes da sociedade 
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de 
REFRlGERADORES. DE LEITE GELA BRASIL 
LTDA. - ME, com sede à Av. Dom Geraldo Sigaud n° 
480- centro- Missal - .Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 
07.347.114/0001-51, .. devidamente registrada na junta 
comercial do Paraná sob n° 4120545947-5 em data de 
26/04/2005 e ultima alteração sob n° 20053147774 em 
data de 19/08/2005 resolvem modificar seu contrato 
primitivo e alteração de acordo com as clausulas 
seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- O capital social da empresa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), totalmente integralizados, fica neste ato alterado para R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
cuja integralização de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) é realizada com Lucros 
Acumulados existente na empresa e integralizados aos sócios proporcionalmente as quotas 
que possuem. 

CLAUSULA SEGUNDA - Após a alteração havida o capital social no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) fica assim dividido entre os sócios. 

SOCIOS QUOTAS 
MARGARETE TERESINHA FERRAR! SCHREINER 100.000 
MARCELO LUIZ SCHREINER 100.000 

TOTAL 200.000 

CAPITAL 
100.000,00 
100.000,00 

200.000,00 

% 
50% 
50% 

103% 

CLAUSULA SEGUNDA -Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem 
com as disposições do presente. 

_.________i ,"f! .1~ 
___ .r -)11- (/~:_v v----~-------



REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA. --ME 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL --

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 3(três) vias de igual 
forma e teor, com mais duas testemunhas maiores capazes. 

MISSAL Pr 26 de NOVEMBRO de 2009 

MARGARETE TERESINHA FERRARI SCHREINER 

--.{ 

\ 
\ 
I 
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--~~~z~:L'k~.~· · ······················· 
/ ~ ..-----?7 / /~ .._____ / -· / 

MÁRCEI::Ó LUIZ SCHREINER 
Representado pelo Pai 

I 

I 

\ / c·"'. 
\; ~ \ ' TESTEMUNHAS 1 )\i 
( \ \ . ' 
' ' ' \ 

;·/ 

BRUNO SCHREINER 

:0~.:;- ---· -- -~_:__=_:=----_. _ __:;_ __ _;.~~----:.~-~-: ____ ,_ .... -- -f..-1:~ 
'·(· r;,;·---·JlJNTA COMERCIAL DO PARANA . lr' . Ji 
~ ,-f:' <: AGENCIA REGIONAL DE MEDIANEIRA ! , ~ ~~ ~ ~b ~! CERTIFICOOREGISTROEM: 27/11 ! 2009 ~- j,,·'l 
" ' • - -·~ SOB NÚMERO: 200983548i6 1':f 

'~or<;,sa ;;~to<co~~~ ~:~~3;487-6 , DE 26/11/2:V-"f ---- ------ . .". __ y·<j 
E Ê'RIGE?J\i.•OR~:s DE LE!TE vELe. f>RA!<lL LUIZ éAR-LOS sALvARO I 

n·~. t•~: SECRETARIO GERAL 
I 

- ----· ---- --·--~ ·-· -----~·-1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COM A R C A D E MEDI A NEIR A 
CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV PEDRO SOCCOL, 1630- CENTRO 

MEDIANEIRA/PR - 85884-000 

T IT U L A R 

CARLOS ALBERTO PAGAN I 

JURAMENTADOS 

ADRIANA BORDIN HELFE NSTEIN 

RAFAEL ZANELLA 

VINICIUS RUPP 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição de FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste 
cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL L TOA 

CNPJ 07.347.114/0001-51 , no período compreen · entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~-~ ... F-OOEf-; JUDICIÁRIO 

.,I tXi Ju~~~~~~~~:~~ntACOMARCA 
~ OE MEDIANEIRA - PR 

I Ofic1o do Contador, Partidor, Distribuidor, 
i De~·os itário Pl'lblico e Avaliador Judicial 

li Canos /llrr :1:.: Paq?.nl - Ti!ular 
;.:nff!r;J .. ~~:~r il;~ · V111iO\JS R~'; l~·, 

} 1\Cmmc S~ ·~~,,~ ~~~~:!:tn.:-:1!.!11! r.:':1f,; Juramentados 
·-----~-----------------..1 

l?áqi11a OCOl/COOi 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - I mpres~ào Púg. i na I t.h: I 

~ ..... - Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer drvergêncra. providencie JUnto a 
RFB a sua atualização cadastral. 

tl REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NUMERO DE I N ~C I (IÇAO I COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAOl :JA'A r,r ~ 11 
"'' 

1
' ' 07.347.114/0001-51 CADASTRAL 2610412005 

MATRIZ 

I ~OME EM PRE ~/\1~111 1 
REFRIGERADORE S DE LEITE GELA BRASIL L TOA - EPP l 

·I Til v L •' DO ~~ I " L>LllCIMENTO i NOME DE F ANTAS IA, 
' 'GELA BRASIL 

I CÓDIGO 1:. OESC':RIÇÀO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL I 28. 23-~-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industria l e comercia l. peças e 
acessonos 

1 CGDIG0 E· DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
33.21 -0-00- Instalação de máquinas e equipamentos industriais "1 

I CÓDIGO E DESC RIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA l 

IL OGRADOURü 
. AV DOM GERALDO SIGAUD li ~~~ERO 

I 

I COMPLEMENTO 

! 
I CEP _I I BAIRRO/DISTRITO 

I 
I MUNICIPIO 

I ~-] I MISSAL 85...:..890-000 -- - CENTRO 

I END~R EÇO FII rRélNICO 

I 
I ThH ü N[ 
. (45) 3244-1448 

I ENTE FED~ RAliVü !<F.SPONSAVEL ,EFRi 
Jo ,. ;~r,. .., 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOT\V(; DE' SI I<JI\Ç/\0 CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

·······* 
-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470. de 30 de ma1o de 201 4. 

Emitido no dia 06/06/2016 às 14:23:38 (data e hora de Brasília). 

-- ,-------
Consulta QSA 1 Cap1tal Soc1al 

- --

I 
IDA Til DA SIIUA\ Ílf'l /' I ,., 'I <f• 

26104/2005 

I 
I DATA DA SITUAÇAO ESPECIAl 
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GELA BRASI 
REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL L TDA 

AV.DOM GERALDO SIGAUD, 48D-CENTRO-CEP: 85.890-000 M ISSAL-PARA 

CNPJ/MF Nº 07.347.114/0001-51 - IE Nº 903.48928-62 
Fone/Fax (Oxx45) 3244-1441- E-mail : gela.brasil@hotmail.com 

ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

PROC. LICITATÓRIO N.º: 028/2016 PREGÃO PRESENCIAL n .º : 019/ 2016 

PROPONENTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTOA 
AV. DOM GERALDO SIGAUD, 48Q-CENTRO-CEP: 85.890-000- MISSAL-PARANÁ. 

CNPJ/MF Nº 07.347 .114/0001-51 - IE Nº 903.48928-62. 

Através da presente , credenciamos o Sr. BRUNO SCHREINER portador da 
Céd ula de Identidade n° 3.288.447-4 e CPF sob n° 453.617.469-91 a partic ipar 
da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantú na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2016, na qual idade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar -se em 
nome de MARGARETE TERESINHA FERRAR! SCHREINER-SÓCIA/GERENTE, 
inscrita sob portador da Cédula de Identidade n° RG:4.504.349-5-SSPIPR e CPF n° 
662.031.479-15 conferindo-lhe(s) poderes amplos para atuar em todas as fases 
do procedimento licitatório , inclusive para receber intimações e. eventualmente. 
desistir de recursos , formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos 
os dernais atos inerentes ao certame. 

, .. oc.-/V!jkNJ~ r~~~~71 
LICITANTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL L TDA 
CNPJ: 07.347.11410001-51 e IE: NQ 903.48928-62 

REP.LEGAL: MARGARETE TERESINHA FERRAR! SCHREINER 
CARGO :SÓCIAIGERENTE-RG:4.504.349-5-SSPIPR CPF MFN°:662.031.479-15 

I y 



GELA BRASIL 
REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASILLTDA !~··· '•· 

AV.DOM GERALDO SIGAUD, 480-CENTRO-CEP: 85.890-000 MISSAL-P~ANA, ' ; 
o . ::; 

CNPJ/MF N~ 07.347.114/0001-51-IE N2 903.48928-62 '=· • •. / 
Fone/Fax (Oxx45) 3244-1441- E-mail: gela.brasil@hotmail.com ~- ' 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EPP 

PROCESSO LICITA TÓRIO n" 028/2016 EDITAL DE PREGÃO Presencial n° 019/2016 
Ao Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, Comissão Permanente de Licitações 

A empresa: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob n• 07.347.114/0001-
51 E INSC ESTD 903.48928-62. Estabelecida na AV DOM GERALDO SIGAUD, 480, CENTRO, cidade de M ISSAL, ESTADO 

PARANÁ. Através do seu Técnico Contábil responsável, Declara para fins no disposto do art. 966 da 
Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e em conformidade estabelece a Lei complementar 123 de 14 
de Dezembro de 2006, que está enquadrado como ( ) Micro empresa ou (X) EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. O que assegura o direito de participar de licitações firmadas com órgãos federais, 
estaduais e municipais. 

Por ser expressão da verdade firmamos o presente. 

Missai-PR 14 de Junho de 2016 

' \ 

CONTADOR: JULIO V.<"MALDANER 
CRC: 013891/0-1 

ICITANTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA 
CNPJ: 07.347.114/0001-51 e IE: N~903.48928-62 
REP.LEGAL: MARGARETE TERESINHA FERRARI SCHREINER 
CARGO:SÓCIAIGERENTE-RG:4.504.349-5-SSP/PR CPF MFN°:662.031.479-15 



GELA BRASI 
.-;,.\\ UJ~4 

4tc
-t-

REFRIGERADORES DE lEITE GELA BRASIL LTDA , . .-ltg ~ 
AV.DOM GERALDO SIGAUD, 480- CENTRO-CEP: 85.890-000 MISSAL-PARA~'-~:~- ' , lo. 

CNPJ/MF Nº 07.347.114/0001-51-IE Nº 903.48928-62 :.;., ~--
r • 

Fone/Fax (Oxx45) 3244-1441 - E-mai l: gela.brasil@hotmail.com - .- , - -?-. · 

ANEXO I 
Modelo de Declaração para Habilitação 

Proc. licitatório n.Q; 028/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.º: 019/2016 

PROPON ENTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA 
AV.DOM GERALDO SIGAUD1 480- CENTRQ-CEP: 85.890-000 MISSAL-PARANÁ. 
CNPJ/MF Nº 07.347.114/0001-51 - IE NQ 903.48928-62 . 

DECLARAMOS sob as penas da Lei . para fins de participação no procedimento licitatório Pregão 

nº 19/2016, que: I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Hab1l1tação, 

possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 11 - Até a presente 

data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo licitatorio, bem 

como. de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências postenores. 111 · Não 

util izJmos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito ) anos para a reaf1zaçào 

de trabalho noturno, perigosos ou insa lubres, bem como não uti lizamos, para qua quer 

trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesse is) anos, exceto na condição 

de aprend iz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666/93). IV 

- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 

no quadro geral do capítulo I deste Edita l, que terá efeito para todos os fins estabelec idos neste 

ce rtame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 

as datas neles estabe lecidas. V - O Proponente não foi declarado inidôn·o para licitar com a 

Administração Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional . Por se r a 

éxpressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Missai-PR, 14 de Junho de 2016. 

LICITANTE: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDACNPJ : 07.347.114{0001 -51 e 
IE: Nº 903.48928-62 REP.LEGAL: MARGARETE TERESINHA FERRAR! SCHREINER _......, 

1 

CARGO:SÓCIAfGE RENTE-RG:4.504.349-5-SSP/PR CPF MFN°:662.031.479-15 (., _w/ '- ~>;. 
~-----~----~~------



REPL'8LiC . ..:.. FEOEPAThlo\ 00 BRASIL 

NA i1JRAUDADE: IPIRAISC OATA OE NASCIMENTO: 0311011966 

DOC .ORIGEM: COMARCA=MEDIANEIRA/PR. DA SEDE 

C.CAS=4582.liVR0=198. FOLHA=20 

CURmBAJPR 



fll 

• 
Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 662.031 .479-15 

Nome da Pessoa Física MARGARETE TERESINHA FERRAR! SCHREIN ER 

Data de Nascimento: 03/10/1966 

S1tuação Cadastral : REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 16:47:29 do dia 25/05/2016 (hora e data de Brasi l1 a) 
Código de controle do comprovante C4A 1.A8E4.A962.A66F 
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço .... ,,. ' '~-~·- .. ,, .. '· . . ;. 

Este documento não substitui o ~~o, p ._, ·?.·,, , ,, '?C I) "ao , c t".Pf-

(Modelo aprovado pela IN/RFB n" 1 548. de 13/02/2015.) 



~ARCELO lUJZ SCHREINER 

tiP.U~O SCnmHER 
.~~R:;Am: Ti: R!:~!' HA HR~~RI 5~HRWER 

r. :r~ F t.)~X 

l'f:DJ ANE1RA/"R 
··' :OM~RCA= MEDlAUEIRA/PR,ni~SAl 

UASC SJOé, . tvRO:Ai,FOlHA:~2 



• 
Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 066.560.099-21 

Nome da Pessoa Física. MARCELO LUIZ SCHREINER 

Data de Nascimento: 01/03/1996 

Situação Cadastral : REGULAR 

Data da Inscrição: 16/04/2005 

Digito Verificador 00 

Comprovante emitido às: 14:23:05: do dia 27/05/2016 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 6FOF.C237.F584.15DB 
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço ww~fª-.Ç-ª.I:~_.i"_,_·" l -:.~ ..,~ , ~· 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n" 1 548 . de 13102/2015.) 



GOVERNO DO PARANÁ . · 4 ' 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA. DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 1 ~-:L 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL- SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PáQina : 001 1 001 
Certif icamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL L TOA· ME 

Natureza Jund1ca: SOCIEDADE EMPRESÁR IA LIMITADA 

Numero de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do 
I Empresas- NIRE (Sede) Ato Constitutivo 

Data de ln1c10 
de Ativ idade 

41 2 0545947-5 07.347.11410001-51 26/04/2005 
L 
Enderece Completo (Logradouro, N9 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV DOM GERALDO S~GAUD, 480, CENTRO, M_!SSAL,_ER, 85.890-000 

Obretu Soc1al 

01 '0712005 

fABRICAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS DE REfRIGERAÇÃO DE LEITE E VENTILAÇÃO DE USO INDUSTRIAL E 
COMERCIAL. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. 
~- - - -

Capital: R$ 200.000,00 Microempresa ou Prazo de Ouracào 
(DUZENTOS MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

Capital Integralizado: R$ 
(OUZEI'ITOS MIL REAIS) 

200.000,00 

(Lei n2 123/2006} 

Indeterminado 
Microempresa 

I Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Termino do Mandato lerm1no do 
Mandato Nome· CPF ou CNPJ Participacão no capital CR$) Especie de Socio Administrador 

I MARGARETE TERESINHA FERRARI SCHREtNER 100.000,00 SOCtO AdminiStrador xxxxxxxxxx 
652.031 A 79-15 

MARCELO LUIZ SCHREINER 
066.560.099-21 

BRUNO SCHREINER 

453.617.469-91 

Ultimo Arquivamento 

· Data: 27111/2009 

Ato : ALTERAÇÃO 

100.000 .00 SOCIO 

0,00 PAJ/REPRESENTANl 

Número: 20098354876 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATI VO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOM E EMPRESARIAL) 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

161199436·9 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr gov br 
e 1nlorme o numero 1 é· 994 Jf\9 na Consult" rfP. AutP.nlir.in,.rlP 

CURITIBA - PR, 18 de marco de 2016 

~--·-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

Documento Ass,naáo" Q,g,lalmente • 8;03>20 ti 
Junta Comerc1al do ;;.;,ao.; 
CNPJ 77 968 17010001-99 



REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA 

CNPJ:07.347 . 114 / 0001-51 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP 

A empresa REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA, inscrita no OJPJ 

sob n° 07.3 47.11 4 /0001-51, estabelecida na AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD 

n° 480, CENTRO, cidade de Missa l , Es t ado do Paraná, através do seu 

Técnico Contábil responsável, DECLARA , para fins do disposto no art. 

966 da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e em conformidade ao 

que esta be l ece a Le i Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, 

que está enquadrada como ) MICROEMPRESA ou (X) EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE . O que assegura o direito de participar em licitacões firmadas 

com órgãos federais, estaduai s e municipais. 

Por ser expre~da verdade, firmamos o presente. 

( 
Mis~al - P~, 27 ae Maio \~e 2016 . 

\ 
JULIO V~LDANER 

CRC: 013~Sl/~ 
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REFRIGEi·L:.j)() .. f~S _DE LEITE GELA BRAStL L f)A.~tL 
~~<;UNDA ALTC.RAÇr\.0 DE CQNTRATO SOCIAL 
ÇNPJ No 07.3.-17.1 1.:Jt00'1. 1-5 1 

MARGARlnE TERESINHA FF.RRARI 
SCBREINER - bras ileira. casada pelo re~im<:: de 
Comunhão parcial de Bens. empresária. residente c 
domiciliada á Av. Dom Geraldo Sigaud n° -17~ - cemro
Missal - l'araná - CEP 85.890-000. portadora da Céd·.il<' 
de Identidade 1i

0 4.504.3-+9-5 SSP/PR e Ct>r n'' 
66:?..031.479-15 e MARCELO LUIZ SCHREIJ\'ER -
brasileiro. menor impl!bcre. empresário. residente c 
domic iliado á Av. Dom Geraldo Sigaud nQ -l7X- centro -
Missal - Paraná- CEP 85.890-000, portador da c..:clula ele 
ldcnlicbdc n'' 9.894.93:?.- I SSP/PR e CPF 1t 
066.560.099-:?. I. neste ato representado pelo .seu Pai 
BRU\0 SCIIREINER. brasileiro, C:Jsado pdo rcg1me 
de comunh ão pa1·cial de bens. emprcs:í rio. resiclc líte c 
domicil iado a A'. Dom Gcraldtl Sigaucl no -1-8 t..:entw 

tvlissal Par:.111á. CEP 85.890-000. portad\lr d:l ..:~clula 

dt: idcnticlaclc n'' 3.:?.88.4-17-4 SSPlPR c CPr n 
..J53 617 .-169~91. sóc ios componentes d" sociedade 
cmpresaria limitada que gira sob o nome empres:1rial de 
RI~FRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL 
I I'D,\.- tvlE. com sede à Av. Dom Geraldo Sigaud n" 
'i80 - centro-· Missal - Pa1·an~ . inscr ita no CNPJ sob n'' 
07.34 7.11<-11000 1-5 1. ele\ ida mente registrada 11:1 _junra 
C1\ll1Cn::ial d,l Paraná süb n'' -li :::05-159-17-5 em data dt: 
:::G.'lJ-1-'200~ c ultima alteração sob n" 200531-1 777-l em 
datn de 19/08/2005 resolve m modifica r seu contrato 
prim itivo e alteração ele acordo com as ci:lusulas 
~cguintes. 

CL1\U:)ULA PRIMEIRA- O capital soc ial da empresa no valor de lU :W.OOO.OO (vinte mil 
reais). totalmente integrnl izados. li c a neste ato alterado para R$ 200.000.00 ( dui'.cmo' m i I 
rc<li:i) . di,·ididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no 'alor de 1\$ 1.00 (um rc:1l) cacl:t tma. 
cup int<:gralização de RS 180.000.00 (ccnt1) c oit...:nta mil rc,ti~) c n:,1li/.ncb com l.ucro~ 

,\çumubdos ex is tente na empresa c integ ralizados aos sócios proporcionalmcmc as quota:-. 
q u~ pussucm. 

CLi\ lJSULA SEGUNDA - Após a alteração ha"ida o capital social no valor de R$ 
200.000.00 (duzentos mil reais) fica assim dividido entre os sócios. 

SOCIOS QUO'! AS 
\11;\RG.ARETE TERESINHA FERR/\Rl SCI !RUNER I 00.000 
iVI .'\RCELO LUIZ SC'I lRElNER I 00.000 

TOTAL 200.000 

<..1\J>JT.\L ú/l) 

IOU .oou.oo 50% 
100.000.00 50% 

:wo.ooo.oo I LU% 

CL.ALJSL'LJ\ SEGUJ\:D1l-- PcrmGneccm inaltcmclas as dcnwis clausulas' 1gentcs que n~io col iclircm 
com as cl i5posiçõcs do presen te. 

,· 
! . 



REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA. --J~'IE 

SEGUNDA ALTERAÇAO DE CO!\TRATO SOClAL 

E por estarem assim justos e contratado::.. assinam o presente conu·ato em 3(tr0s) \ias de tgual 

forma e teor. com mais duas testemunhas maiores capaLcs. 

MISSAL Pr :26 ele NOVEMBRO de :2000 

:\1ARGARFTE rERESfNHA FERRAR! SCHRElNl:R 

I 

TESTEMUNHAS. 

/ ~~ I .. ~ ··--
JULIO VLCENTE ~~LDANER 
RG ':\ IJJJ>- 7 lA 1:2.~69-9 S?PIPR 

. . \ \ \ 
I ,, I \ 

t 

' l \\ \ \ ' 
\ ' \-·-.... \ I I . \ 

1 '.\ . ·1· r., , . 
. -\DELr\l lh.;:_r-~ \t1El\ZLL 
RG N° 3.11 ~- -9 SSP/PR 

' ) 

I ' 

t.), -

JlJNTt\ COMERêiAL DO P ARÃI~A 
f•,GI.õNGIA REGIONAL DE MEDIANEIRA 
CERTII'ICO O I~EGISTRO EM. .~i/ L. l ' 
SOBNÚMERO ·.vC9S3:•-! :l-·6 

····· · ·· ·· ·· ·· ···· ··; ·;· ···· ·· · .... . ········· .. 

MARCELO Ll.l!Z SCIIRElNER 
Representado pelo Pai 

BRUNO SCHRElNER 

Protocolo: On/835487-6 DE 26/11 1200~ ·' ,: . : :·· :·, . u ' 
. . :~' i'n. .. . 

LUIZ CARLOS SAL V AI< O 
SECI<ETARIO GEIV\L 

\ 



~~tl)l>'JJJ;:{~f;,Hj ·-
DO PA Á. 

::..'. 
~blt10 ~G}. ' c 

REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL L TD~~ :., .o ~ 
PRIMEIRA ALTERACAO DO CONTRA TO SOCIAL ;._ . -, ~ ~ 

CNPJ 11° 07.347.114/0001 -51 1 
\ W-i" ( . , \~ . 0' 

\\\ -~~-1.~ "·'th I ~'\j(>'. 
\. -~ ~·" ....;.:._ 
"'o · <"- ' 

MARGARETE TERESINHA FERRARI SCHREINER - t~c:Httj~~ 
casada pelo regime de comunhão parcial de bens. empresária. resideme c 
domiciliada em Missal- Paraná á A\. Dom Geraldo Sigaud n, 478- centro- CEP 
85.890-000, portadora da Cédula ele Identidade 11° 4.504.349-5 SSP/PR e CPF n'' 
662.031.4 79-15 e MARCELO LUZ SCHREINER - brasileiro. menor irnpúbere. 
empresário, residente e dom icil iado em Missal - Paraná. ~í AY. Dom Gcrnldo Sigaud 
n° 478- centro- CEP 85.890-0UO. portador da cédula de identidade n" 9.894.932-1 
SSP/PR e CPF 11° 066.560 .099-21, neste ato representado rei o seu l)ai 8Rl 1NO 
SCHREINER, brasileiro. empresário. casudo pelo regime de comunhão parcial de 
bens, portador da cédula de identidade n° 3.288.447-4 SSP/PR e CPF n' 
453.617.469-91. sócios componentes da sociedade limitada. que gira sob nome 
empresarial de "REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA - ME". 
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 412054594 7-5 em 
26/0412005. resolvem modificar seu contratl.'l primitivo de acordo com as clausulas 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA- O endereço que era Av Dom Geraldo Sigaud 11°478- sala OI -
Centro - Missal - Estado do Paraná - CEP 85890-000 PASSA A SER A v Dom Geraldo 
Sigaud n°480- Centro - Missal- Estado do Paraná- CEP 85890-000 . 

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente. 

Fica eleito o foro do Município de Missal. Estado do Paraná. para o ~xercício e 0 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Lavrado em quatro vias de qual teor c forma. 

Missal PR., 16 DE Agosto DE 2.005. 

MARGARETE TERESINHA FERR·\Rl SCliRLJNER 
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VON STEIN -Refrigeração Ltd~:~··. 

Av. Arthur Thomas, 559-Londrina-Pr- Cep 86.065-000 
Fone(43) 3328-1080 Fax(43) 3328-2080 

e-mail : von stein@hotmail. com 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr 
PREGÃO no 019/2016 

Londrina , 09 de Junho de 2016 

PROCURAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

Pelo presente a empresa Von Stein Refrigeração Ltda situada na Avenida 
Arthur Thomas- 559, da inscrição CNPJ n° 114423270001-30, através da sua 
sócia proprietária Renata Von Stein Gonçalves Rg. n°6297953-4 SSP-PR e Cpf 
n°02993070932 , outorga ao Sr. HUGO GONÇALVES NETO , RG 3987042 8 
e CPF 7 45279169 04 , dando amplos poderes para representá-la junto 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr e Departamento de Licitação , Ref.: 
PREGÃO PRESENCIAL N°019/2016, inclusive para interpor ou desistir de 
recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e 
judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances verbais e do preço enfim, 
praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente . 

• ~.0~ f tenciosamente 

'-.J } 

//~ r(j-- Ul.9 
Von Stein Refrigeraç{c)Ltdà 
CNPJ114423270001-30 
Sócia proprietária 
Renata Von Stein Gonçalves 

. , 

·~ ... ·::.. Pi, 

Rsccnhsço por seme!hança a(s) firma(~) de: 
RENATA VOII STEIII GONÇALVES .... .. .. ••• · · · · · · . · · • • • • · · · ....... ...... =d~~.: :::~~~,:~ .......... . 

ESCREVENTE 
SFLO DIGITAL N° KmUOO oGDu7 n6YyT - xpabR PnonZ 

/ 
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VON STEIN -Refri 
Av. Arthur ThomasJ 559 - Londrina - Pr - Cep 86.065-000 

Fone(43) 3328-1080 Fax(43) 3328-2080 
e-mail: von stein@hotmail.com 

Londrina , 13 de Junho de 2016 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA 
CNPJ: 11442327000130 
ENDEREÇO: Av. Arthur Thomas, 559 - Londrina- Pr - Cep 86.065-000 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório Pregão n° 19/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 
presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, 
bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou 
indireta de menores de 16 (dezesseis} anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93) . 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos 
termos constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito 
para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de 
penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles 
estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração 
Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 
Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

f 



Nome Empresarial 
VON STElN REFRIGERAÇÃO l TOA ME 

Natureza Jurídica: SOGIEOADE EMPRESÁRIA LIMI.TAOA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede} 

41 2 0666284-3 ' 11.442.327/0001 -30 

~ereço Completo (Logradouro, N" e Complemento, 'Bairro, Cidade, UF, CEP) 
I ~~~ ARTHUR THOMAS, 559, JD. BANDEIRANTES, LONDRINA, PR, 86.065-000 

I 
Objeto Social 
FABRICAÇAO DE MAQUINAS, APARELHOS, PEÇAS E ACESSORIOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO PARA USO 
INDUSTRIAL E COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO, REPARAÇAO E 

I MANUTENÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO. 

Capital: R$ 1'0.000,00 
(DEZ MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(DEZ MIL REAIS) 

10.000,00 

M icroempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

(Lei n• 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie deSócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Participacao no capital (R$1 Espécie de Sócio Administrador Mandato 

ADRIANA VON STEIN 
784.51'2,309-97 

RENATA VON STEIN GONÇAtVES 
029.930.709-32 

Último Arquivamento 

Data: 28/05/2013 

Ato: ALTERAÇÃO 

2.550,00 SOCIO 

7.450,00 SOCIO 

Número: 20132904969 

Administrador 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Evento {s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

161328385-0 

11111111111111111111111111111111111111111 

LONDRINA - PR, 05 de maio de 2016 

[iF"""SERViÇO NOTARIAL SANY 
FONEJFAX: 3328-3334 - LONDRINA
·A presénte fotocópia confere 
p orlgln:;~l . O'">u '4. ~ • 



VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA 

CONTRATO SOCIAL 

ADRIANA VON STEIN, brasileira, solteira, do comércio, natur 
de londrina - PR, nascida em 27 de set embro de 197 

I 

residente e domiciliada nesta cidade de l ondrina - PR, a RÜa 
Alberto Romi, nº 105, Jardim Dom Bosco, CEP: 86060-39Ó, 
portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº 4.553.951-
2/SSP-PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 784.512.309-
97 e AMANDA VON STEtN GONÇALVES, brasileira, solteira, 

emancipada, do comércio, natural de londrina - PR, nascida 
em 09 de janeiro de 1993, residente e domiciliada nest a cidade 

de londrina - PR, a Rua Tomazina, nº 78, Apto. 301, Bairro 
Vitó ria, CEP: 86060-660, portadora da Cédula de Identidade 
Civil Rg. nº 9.376.133-2/ SSP-PR, devidamente inscrita no 
CPF/MF sob nº 059.830.979-97, resolvem por intermédio deste 
instrumento particular de Contrato, constitu ir uma Sociedade 
Empresarial Limitada, que será regida pelo art. 1.052 e seguinte 
da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e petas cláusulas 
adiante aduzidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade se denominará VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA, tendo sua 
sede e foro nesta cidade de Londrina - PR, a Avenida Arthur Thomas, no 559, Jardim Bandeirantes, 
CEP: 86065-.000, sendo constituída por prazo indeterminado de duração, iniciando suas atividades 
em 28 de dezembro de 2009. 

CLÁUSULA SEGUNiJA: O objeto da sociedade será Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e 
acessórios de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Comércio varejista de peçá-s 

( 

e equipamentos de refrigeração; Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de 
refrigeração. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividi 
10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim subscrita: 

a) A sócia ADRfANA VON STEIN, a importância de 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) qu 
no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando a importância de R$ 2.550,00 ( 
quinhentos e cinquenta reais), que integraliza neste ato em moeda corrente do País; 

b} A sócia AMANDÁ'\10N STEIN GONÇALVES, a importância de 7.450 (sete mil, quatrocentos e 
cinquenta) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando a importância de R$ 
7.450,00 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), que integraliza neste ato em moeda corrente 

doPais. ~ 

.4UTENTICAÇÃO N.O ~ER$0 
/1 ' 

l./1 



VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA 

CONTRA TO SOCIAL 

ClÁUSUlA QUARTA: A administraÇão da sociedade será exercida pela sócia AMANDA 
GONÇALVES, ao qual compete individualmente, a representação da sociedade, com poderes e 
atribuições de administrar, autorizando o uso do nome empresarial, ficando-lhes vedados, no 
entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor 
será definido de comum acordo entre os sócios. 

Parágrafo Único: Fica estabelecido que a destituição dos administradores será feita por votos que 
representem a maioria absoluta do capital sociaL 

CLÁUSULA QUINTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sobre os efeitos dela, a pena que vende, 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 SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou 
alienadas a qualquer título sem o consentimento do outro sócio, cabendo a esta o direito de 
preferência na sua aquisição na proporção da parte que possuir. 

ClÁUSUlA SÉTIMA: A sócia que desejar retirar-se da sociedade, ou ceder parte de suas quotas, 
deverá notificar por P.scrito os demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para 
que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas da sócia retirante. 

§ 1" - O va lor das quotas do sócio retirante, excluído, cedente ou que venha a falecer, será 
considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas quotas, com base na' 
situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente\ 
levantado. 

CLÁUSULA OITAVA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberá os sócios, a títul ~e 
remuneração, pró-labore mensal, cujo valor será fixado em comum acordo, até os limites de de u J 
fiscal previstos em Lei. 

ClÁUSULA NONA: O ario coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada a o 
procedido os balanços da sociedade, nos termos legais. 

ClÁUSULA DÉCIMA: A s~ciedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar f ilial ou outra J!l' 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, a ser 
convocada em 08 (oito) dias de antecedência. 

AUiENTICACÃO NO V~RSG 



VON STEIN REFRIGERAÇÃO L TOA 

CONTRA TO SOCIAl! 

1- a aprovação das contas da administração, pela maioria de votos dos presentes; 
li - a designação dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do cat· aJ 
social; 
111 - a destituição dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do ca ital· 
social; 
IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, com maioria absoluta de 
votos representativos do capital social; 
V - a modificação do contrato social, com ~de votos representativos do capital social; 
VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessão do estado de liquidação, com~ 
de votos representativos do capital social; 
VIl - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas, pela maioria dos 
votos dos presentes; 
VIII - o pedido qe concordata, com maioria absoluta de votos representativos do capital social. 

§ 3• - Ficam dispensados da reunião, sobre as matérias previstas no § 2°, da ClÁUSUlA DÉCIMA 
PRIMEIRA, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação. 

ClÁUSUlA DÉCIMA SEGUNDA: Não haverá uma reunião para fins de aprovação das contas do 
administrador, e para deliberação sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nas omissões deste contrato e do Título 11, Capítulo IV, da lei no 
10.406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da sociedade anônima. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros, cumpri-lo fielmente em todos os termos. 

londrina, 23 de dezembro de 2009. 

At"Ync.rflc.k,. -J(}-n ~~ <i~~1. .... 
AMANDA VON STEIN GONÇALVES 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA 
CERTI~ICO O REGISTRO EM: 04/01/2010 
SOBNUMER0:41206662843 
D~~•-v-.N.~>• J)QJA7~91.?-6. DE23/12/2009 
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VON STEtN REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 

CNP J/MF: 11.442.327/0001-30 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
ot- . r... 

,;;,r- . 

~--;;~;}:" .. _i 
. _.,, -·R . 

----------------------------------------------------~r 

ADRIANA VON STEIN, brasileira, solteira, empresária, natural de Londrina - PR, nascida em 

27 de setembro de 1971, residente e domicil iada nesta cidade de Londrina- PR, a Rua Alberto 

Romi, nº 105, Jardim Dom Bosco, CEP: 86060-390, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. 

nº 4.553.951-2/SSP-PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 784.512.309-97 e AMANDA 

VON STEIN GONÇALVES, brasileira, solteira, empresária, natural de londrina - PR, nascida em 

09 de janeiro de 1993, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina - PR, a ,Rua Tomazina, 

nº 78, Apto. 301, Bairro Vitória, CEP: 86060-660, portadora da Cédula de Identidade Civil Rg. 

nº 9.376.133-2/SSP-PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 059.830.979-97, sócias 

componentes da Sociedade Empresarial limitada que gira sob a denominação de VON STEIN 

REFRIGERAÇÃO LTDA - M E, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade de 

l ondrina - PR, a Avenida Arthur Thomas, no 559, Jardim Bandeirantes, CEP: 86065-000, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no 11.442.327/0001-30, com CONTRATO SOCIAL 

devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 41206662843, por 

despacho na sessão de 04 de janeiro de 2010, resolvem por intermédio deste instrumento 

particular de Alteração de Contrato, modificar seu Contrato primitivo, conforme cláusulas e 

condições seguintes: 

ClÁUSULA PRIMEIRA: A sócia AMANDA VON STEIN GONÇALVES, que possui na sociedade a 

importância de 7.450 (sete mil, quatrocentos e cinquenta) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) 

cada uma, totalizando a importância de R$ 7.450,00 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), 

retira-se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas a sócia ingressante 

RENATA VON STEIN GONÇALVES, brasileira, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, 

nascida em 24 de março de 1975, Empresária, residente e domiciliada nesta cidade de londrina- "-,.J 

PR, a Rua Tomazina, n2 78, Apto. 301, Bairro Vitória, CEP: 86060-660, portadora da Cédula de , ..J 
Identidade Civil Rg. no 6.297.953-4/SSP-PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob no 029.930.709· 

32, dando quitação das quotas ora adquiridas, neste ato, em moeda corrente do País. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia retirante dá a sociedade e a sócia ingressante, a mais ampla, Mraj. 

e rasa quitação das quotas ora alienadas, nada tendo a ser reivindicado em qualquer época ou 

ocasião. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência das alterações havidas, o capital social é de R$ 10.000,00 

(Dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, 

ficando assim distribuídos entre os sócios quotistas: 
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SÓCIAS 

VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 

CNPJ/MF: 11.442.327/0001-30 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

N~QUOTAS 

RENATA VON STEIN GONÇALVES 7.450 

ADRIANA VON STEIN 2.550 

TOTAL ............................................ 10.000 

CAPITAl EM R$ 

7.450,00 

2.550,00 

10.000,00 

CLÁUSUlA QUARTA: A sociedade será administrada e gerida pela sócia RENATA VON STEIN 

GONÇALVES, por tempo indeterminado, dispensado da prestação de caução, a qual caberá 

Individualmente, a representação ATIVA e PASSIVA da sociedade e uso da denomin.ação social, 

podendo constituir procuradores, sendo-lhes yedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou 

modalidade, em quaisquer operações estranhas ao objeto social, especialmente a prestação de 

avais, endossos, fianças ou cauções de favor. 

CLÁUSULA QUINTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida 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 SEXTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da 

sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presehte instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

Londrina, 22 de maio de 2013. 

Adriana Von Stein 
-...._./ 

,_.....-.. 
'; 'l (J-t. 

/ .. : n ~ \'1C0">1 M4~-. 
' I 
Renata Von Stein Gonçalves 

JUNTA COMERCiAL õo 'pÃRANA 
, ~ AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA 
' ~ CERTIFICOOREGISTROEM: 28/05;;p/2013 
' t SOSNÜMERO· 20132904969 .~ 
, . B Protocolo: 1Ú290496-9, DE 24/05/2013 'tJ7IIIJ , ·, 

\ Empcesa:4l 2 0666284 3 _ _ -
.... _ ....... Wc:' ___ .. ,..""MÃI"\lfi\TTA 

A ·n"\Un'-'ü "\J-s-.') -~'1"') <f..,"''-~~\ 
Amanda Von Steiri Gonçalves 
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ADRIANA ~OH STEIN 

JOSE GILSON VON STEIH 
H~tt\ CECll.IA BAZZO.: I){)H STEIN 

LONDii-HAt.PR 
;;« :.'"M;~.. eofWltA=i.O!IDRIHAfl'R ~,I)A SEOE 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNT.A. COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ 

A Sociedade VON STEJN REFRIGERAÇÃO LTDA, estabelecida na AVENIDA 
ARTHUR THOMAS, 559, JARDIM BANDEIRANTES, LONDRINA, PR, CEP: 86.065-000 , 
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 

ONDRINA/PR- PR, 23 de Dezembro de 2009. 
I 
I 
' 

1 
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'WALMOR HENRICH 
!\ vcnída Santa Rosa r{' 235 
Bairro l rapuá 

:\tlira.t,'l.J<ú (HSJ - CEP: 98510-000 
CNP!I l~ . 09. (.~8.9(l2//0001-08 

lnsn ic;ào li:st<-t.dualu". 205/000()71 !3 
1\:lefon<.;/Fax: (55} :·~551· 1008 
c-mail: whinox®bol.com.b1· 

DECLARAÇÃO - ME/EPP/MEI 

A empresa WALMOR HENRICH, CNPJ n. 09.488.932/0001-08, 

estabelecida na Rua Santa Rosa, n° 235, Bairro lrapuá, no município de Miraguaí RS, 

por seu representante legal Walmor Henrich, casado, empresário, portador do RG n. 

1102264916, e CPF sob n° 468. 144.850-87, DECLARA, juntamente com o Técnico 

Contábil responsável Evandro Rede1, portador do CPF n. 925.518.820-87 e CRC 

81780-RS, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada 

como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor 

Individual - MEl, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 

comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de 

Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor · 

Individual MEl, nos termos da lei. 

Miraguaí - RS, aos 05 dias do mês de Setembro de 2014. 

I , 

Walmor Hennch 
CNPJ n. 09.488.932/0001-08 
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FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS O~ BEFRIGEJ'{AÇAO: 
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I o ( , 1 I 

COM~RCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ElETRICOS E DE USO ÓOMÉS riCO 
• • ' J 

E PESSOA~. 1 
• • 

·· COMéRCIO VARE.IISTA DE APARI.:LHOS PARA: USO DOMÉSTICO 
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'"""'' DOL Y MARIA HENRICH 
IDENTIDADE (numoroJ 

1102264916 SJS 

·tua, a v. •te) 

SANTA ROSA 

98.540-000 

FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE USO DOMt:STICO E 
PESSOAL. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICO. 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 

, . 

DE SEPE OU DE fiLIAL DE OUTRA UF 



WALMOR HENIUCH 
Avenida Santa Rosa 11 2 235 . 

' . ·I 
Bairro Irapuá , .. , . :,, 

Miraguaí (RS) -CEP: 9~5/f.0-000 ~ '~-\~ -~ 
t;.J -n--' ' 

CNl~J n!!. 09.1-88.932//0001-08 c~ \ \ .[} 
~ ' ' ~ 

lnscriç·ão Estadual nº. 205/0006718 -;i_- .. 
1 

_\ "'\-.;, 

Tclefonc/Fax:(55) 3554 141-5/ 1301. · · 

e-m ai!: " ·hiii<>X@bol.com. br 

At EXO II 

CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento p<u-ticular de Procuração, a A Empresa Walmor Henrich Inscrita 

no CN~T sob 11.
0 09. t-88.932/0001-08, com sede na Rua Santa Rosa, 235- Bairro lrapuá, 

Cidade Mirag11<Ú (HS), neste ato representado por seu representante (proprietário) 

vValmor Henrich portador(a) da Carteira de Idenliclaclc no 110226<1916 c do CPF no 
1168.111-4.850-87, a quem confere amplos poderes par<:l representar a Walmor Henrich, 

penmte a Prefeitura Municipal ele Nova Canlu (PH), no que se referir ao presente 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2015, com poderes para tomar qualquer decisão 

clur<mte todas as l~1ses do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇAO DE QUE A 
PROPONENTE Cl lMPRE OS REQl IISITOS Dt: HABILITAÇAO, os envelopes 

PROPOSTA Dl•: PREÇOS C'~o 01) c DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (~c 02) 
em nome da Outorgante, fonnulcu· verbalmente hmccs ou o!Crtas na(s) ctapa(s) de lémccs, 

desistir verbalmente de rormular l<mces ou ofertas na(s) ctapa(s) de lance(s), negociar a 

redução de preço, desistir expressamente ela intenção de interpor recurso administrativo 

ao linal da sessão, m;.mi!Cstm·-sc imediata c motivadamente sobre a intenção ele interpor 

recurso administrativo ao linal ela sessão, assimu· a ata da sessão, prestar todos os 

esdéu·ecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enlim, pratiG-u· todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da Outorg<mte. 

I' . ' . ropnetano: 

almor Hcnrich 

CN~J: 09ASS.9~i2/000 l-08 

CPF: '1-68.l ,lt1-.850-87 
RG: 1102264916.S]S/RS 

WALMOR HENRICH 
CNPJ: 09.488.932/0001-08 1f 
AV. SANTA ROSA 235- SALA 'i! 

iPP.PUA- MIRAGUAI- RS L--



ANEXO I 

\V 1\.LMOR HENRICH 
Avenida Santa Rosa un 2:-35 
B<úrro Irapuá 
Miraguai (RS) - CEP: 985!J..O-OOO 
CNPJ n!!. 09.4.88.932//0001-08 
Iuscri<;ào Esladual nn. 205/000671 H 
Tcldouc/Fax:(5.S) 3554 lt{/[.5/1301. 
c-mail: \rhiiio\(í_LilJol.conL br 

Declaração para Habililac.;ào 

A Empresa '"'almor Henrich Inscrita no CNrJ sob 11.
0 09A88.932/0001-08, 

com sede na Rua S<mta Rosa, 235 - Bairro Irapuá, Cidade Miraguaí (RS), neste ato 

representado por seu representante (proprietário) Walmor Henrich portador(a) da 

Carteira de Identidade no 110226Ll916 c elo CPF no 4.68.114.850-87, DECLARA, sob as 

penas da Lei, para llns de pcu-ticipação no procedimento licitatório Pregào nº 19/2016, 
que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitac.;~to, possuindo 

toda a documenta<;ão comprobatória exigida no convocatório. 

II - Até a presente data, inexistem httos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 

presente processo licitatório, bem como, de que estmnos cientes da obrigatoriedade ele 

decl;uar ocorrências posteriores. 

III - N ào utiliz.;unos de mão-de-obra direta ou indirda de menores de 18 {dezoito) <mos 

pcu·a a realiz.a~·ào de trabalho noturno, perigosos ou ins;tlubrcs, bem como nào utilizarnos, 

para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) 

anos, exceto na condição de aprendiz., a p<:u·tir de 14 (quatorze) ;mos. (conforme inciso V 

elo ;u-t. 27 da Lei n.º 8.666/9a) . 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, qu;mdo convocado, nos termos 

const<mtes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito p<ml todos os fins 

estabelecidos neste cert;une, inclusive p;mt aplicação de penalidades, caso o proponente 

não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. .-. 

V - O Proponente não l(>i dcd<mtclo inidônio p<tra licitar com a Administr<u;ào Públi~w,t 
de qualquer Esk.ra elo Poder, em todo Território :\~tcional. Por ser a expressão má;xinh.a 

da verdade, firmo o presente. 
} 

P . / 
ropne o: 

vValmor Hc rich WAL,fOR HENRICI 
CNrJ: 09..1.88.932/0001-08 CNPJ: og.4sa.9321oo01-0~· · 1 

CPF: !J..68.H4.850-87 AV. SANTA ROSA, 235- SALP 
RC: 11 ()2264916 <SJ.)/RS IRA1°UA- MIRAGUAi- RS 

!fo_4 -~"--v-:~--
-----~-----------------------------------~--
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA P~.':'~: 11,1 
' ~õ 

-'\; 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua ê>EPe.!~ÚÍ~o 

Nome Empresarial: 

WALMOR HENRICH 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de Empresas - CNPJ Data de Arqu1vamento do Data de Início 

NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

43 1 0753033-9 09.488.93210001.08 31/03/2008 01/04/2008 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF. CEP) 

AVEN IDA SANTA ROSA. 235- SALA, lRAPUA. MIRAGUAÍ, RS. 98.540-000 

Objeto 

"FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS E DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; COMÉRCIO VAREJ ISTA DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICO; TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 

INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL." 

Capital: RS 70.000,00 Microempresa ou 

(C::t::TENTA MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n• 123/2006) 

Microempresa 

Ultimo Arquivamento Situação 

Data: 16/1012009 Número: 3200227 REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERACAO Status 

Evento(s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CADASTRADA 

Nome do Empresário 

WALMOR HENRICH 

Identidade: 11 02264916,SJS/RS CPF: 468.144.850-87 

Estado Civil: Casado Regime de Bens: Comunhão Universal 

Verifique a validade da certidão, acessando o síte da Jucergs no endereço http://www.jucergs.rs.gov.br, na opção Confirmação da 

Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo. 

NÚMERO DO PROTOCOLO PORTO ALEGRE- RS, 09 de Maio de 2016 às 13h 44min 

~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
169185796 

/ 

, 1 ,Cieverton Signor 
•• ( SECRETÁRIO-GERAL 
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ANEXO I 

Proc. Licitatório n°: 028/2016 PREGÃO PRESENCIAL n°: 019/2016 

PROPONENTE: GONZAITI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI LTDA 

CNPJ: 16.567.255/0001-70 

ENDEREÇO: Av. Cantu 660 -Prolongamento- Nova Cantu- PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório Pregão n° 19/2016, que: 
I -O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não 
utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a parti r de 14 (quatorze) anos. 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame , inclusive para aplicação de penalidades, caso o 
proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública 
de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 
Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

NOVA CANTU, 14 de JUNHO de 2016. 

ROBERTO GONZATTI- CPF:611.026.449-00 RG: 4.454.915-8 
Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo co~~~ 

GONZAm AGROPECU~IA E 
REPRESENTAÇÃOCOMúcw. LIDA 

CNPJ 16.567.255/0001-70 



GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO 
LTHA 

CONTRATO SOCIAL 

Páginas O I /04 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, natural de Capitão Leônidas 
i\-1arques Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.026.449-00 e portador da 
Cédula de ldentidade - RG -n°.4.454.915-8 expedido pela Secretána de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua 
Projetada ''A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87330-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de Nova Cantu- Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão Lcon. 
Marques- Pr., solteira, maior, nascida em 08 de janeiro de 1966, inscrita no CPF 
sob o 11°.837.262.929-34 e portadora da Cédula ele Identidade RG n°.4 .2l3.838-0 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente na 
Rua Andrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de 
Cascavel, munídpio de Cascavel - Pr., constituem uma sociedade limitada. 
mediante as seguintes cláusulas. 

la. A sociedade girará sob o nome empresarial de Gonzatti Agropecuária c 
Representação comercial Ltda, c terá sede e domicilio na Avenida Cantu, sn 
barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu, município de Nové.l 
Cantu Pr. CEP 87330-000. 

r. A Sociedade tem por objetivo social: 

a) Atividade Prindpal: "Comercio Varc_jista c Atacadi~ta e transporte dccy 
insumos agrícolas, compreendendo adubos, fertilizantes c corretivo de solo 
ensacados"- CNAE 46.83-4/00 

b) Atividade Secundária: Comércio varejista e atacadista de sementes de 
cereais e pastagens, forragens, máquinas, equipamentos c utensílio de uso 
na agricultura c pecuária, rações, conccn(rados, suplementos, sais minere_is, ~ 
artigo de pet shop, produtos veterinários, animais domésticos, raticidas é 

inseticidas domiciliares, sementes de flores e hortaliças c comércio de pcçtts 
agrícolas c automotivas, prestação de serviços de rcpn~scntação comercial 
de insumos e máquinas agrícola. "";(__../ 
Representantes Comerciais c agentes do comér_ç~' de máquinas, 

/ / 

equipamentos, embarcações(' ac~onaves CNA~~ 46).4-VOO. 
/.--: -=-; . • ~ · ~ vu/ ~/;./-:~_; .. ~. ::··-·r::zi~:-~ fJJMYJ"'~I 

u.ll" / , .-;:;:-/ ·-t: ~ ~ 
______ t, l;,~! . _____ L .ftY· -~_-_.J _-_____ _ 



GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO 
LTDA 

Pagina 02 

3a. O capital Social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 2.000 
(duas mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
integralizados neste ato em moeda corrente no País, pelos sócios, fica assim 
distribuído: 

Roberto Gonzatti 

Renete Bastiani Gonzati 

total 

1. 980 quotas 

Z.Q quotas 

2.000 

R$19 .800,00 

R$ f_()O,OO 

R$20.000,00 

43
• A sociedade iniciará suas atividades em 02 de julho de 2012 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. · · 

Parágrafo único: O Sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escritas aos outros sócios, discriminando a \;J 

quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para 
que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão se fazer 
dentro de tTinta dias, contando do recebimento da notificação ou prazo maior a 
critério dos sócios alienante. Se todos os sócios se manifestarem seu direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, ~ 
as quotas poderão ser livremente transferidas. 

6n. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. ~ v 
7'1• A administração da sociedade caberá ao Sócio Administrador, Roberto -i 
Gonzatti com poderes e atribuições de gerir c administrar os negócios da _) 
sociedade representa-la ativa c passivamente, judicial ou extra j udicialmente .. J 
perante órgãos públicos, instituições financeiras a consecução dos objetivos ou a 
defesa dos interesses de direitos da soc!ftdade, autorizado o uso do nome ~ 

emprc~'sarial isoladamente. / <-&:.:~.) / CONFERE cõMr 
// , ... .-->;/· -?7:./ -y v 11-,. O ORIGINAL \ 

._____·"·L----~ . ;;~o/!2/v:f' t/ /f J J 
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GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA. 

§ 1°. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§2°. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da 
sociedade, procuradores para períodos determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticadas. 

sa. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas da administração procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

9a. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberará 
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

10a. Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará sua 
atividade com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente o valor dos seus. hav~res. s~rá apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

1 P. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

tza. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada men~'al, a titulo de 
"prolabore', observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

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

133
• Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impect{dos \..:. 

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtuc{c 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 filamentar, v 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econom:a ·. 
popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa "'tia 
concorrência, contra relações de consumQ~· :..te' pública, ou a propriedade. 

,;;:. ·~·:/;-~:) ~--CoNFERE C~M~~. 
,. // i 

,'/ ,.;/ 1... O ORIGINAL 
/// _,· / t..· . Jf_./ fi ~ 
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GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCW, 
LTDA. 

14°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa - Pr., para exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam o presente 
contrato em 04 (quatro vias) de igual teor e forma . 

Renet 

--~---------------------------'----------------~~~ 
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1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresano, natural de Capitão Leônidas 
Marques- Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão 
Universal de Bens, inscrito no CPF sob o n°. 61 1.026.449-00 e portador da 
Cédula de Identidade - RG -n°. 4.454.915-8 expedido pela Secretária de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua 
Projetada "A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87330-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão Leon. 
Marques- Pr., solteira, maior, nascida em 08 de j aneiro de 1966, inscrita no CPF 
sob o n°.837.262.929-34 e portadora da Cédula de Identidade RG n°.4.213.838-0 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente na 
Rua Andrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de 
Cascavel, município de Cascavel ·- Pr., únicos sócios da empresa comercial 
Gonzatti "Agropecuária e Representação Comercial Ltda" com sede na 
Avenida Cantu sn, barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu - Pr. 
CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41207382542 
em 26/06/2012 e inscrita no CNPJ sob o n°. 16.567.255/0001-70, resolvem d~ 
comum acordo alterar o Contrato Social, conforme clausulas seguintes: 

18
• Fica por meio desta alterado o nome empresarial da empresa, passando a ser 

~ .... AiíC•UJl;:{!MtGonzatti Agropecuária c Promoção _de Vendas Ltda." 
·O PARANÁ 

CONFERE CO 
OORJGrNAL 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA GONZÀTTI 
AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

04 - Comercio Atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, forragens, 
má<j"uinas; equipamentos e utensílios de uso na agricultura e pecuana, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop 
CNAE 46.23-1/06 

38
• Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social, não 

modificadas por esta alteração contratual. 

4°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa - Pr., para exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

i1ilr·. --~~~MERC11 DO PARANA -··- ·--- . 

· AGENCIA REGION L •DE UBIRATA 
• CE~TIFICO O REGIS:rR.O EM: 11 / 12~2 O 1 
"'t · ' SOB NÚMERO: 2 01369237 7 1' . 

. P.ro. topolo: 13/694377~1 , DE ~1/12/201 3 ~ • 
.. : '41 2 0738254 2 ' . ' .. . o •• 

AGROPECUl\!<11\ E , PROM~ DE - · - .... _,_. - · ··-· . 
LTOA • ' SEBASTIÃO MOTTA 

. SECRETARIO GERP.L 

PI!l: n'!ltt •lftl3 ;Ií! M. 
DO PARANÁ 

·------------------------~-----lCONFERE CO 
O ORIG..,NAL 



-

'....__ 
.. 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AGROPECUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS L TDA- ME 
CNPJ D 0

• 16.567.255/0001-70 
NIRE n°. 41207382542 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, natural de Capitão Leônidas Marques -
Pr., nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão Universal de 
Bens, inscrito no CPF sob o n°. 611.026.449-00 e portador da Cédula de Identidade
RG -n°. 4.454.915-8 expedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Projetada ''A",204, Conjunto Pinheiros, centro, 
CEP 87330-000 na Cidade de Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão Leon. Marques 
- Pr., solteira, maior. nascida em 08 de janeiro de 1966, inscrita no CPF sob o 
n°.837.262.929-34 e portadora da Cédula de Identidade RG 11°.4.213.838-0 expedido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente na Rua Andrea 
Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de CascaveL 
município de Cascavel - Pr., únicos sócios da empresa comercial ''Gonzatti 
Agropecuária e Promoção de vendas Ltda - Me" com sede na Avenida Cantu sn, 
barracão, saída para Roncador na cidade de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41207382542 em 26/06/2012 e 
ultima alteração contratual n°. 20136923771 em 1lll2/2013, inscnta 20 CNPJ sob o n<>. 
16.567.255/0001 -70. resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social, e alteração 
havidas, conforme clausulas seguintes: 

18
• Fica por meio desta alterado o nome empresarial da empresa, passando a ser 

"Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial Ltda- Me." 

r. Altera-se também o endereço da empresa, passando a ser Avenida Cantu ~o 660, 
saída para Roncador, sala comercial, Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 

38
• Alteração do objeto social; 

a) À atividade econômica principal da empresa, é o ''Comercio Varejista de 
medicamentos veterinários" CNAE 47.71-7/04. 

b) E, as atividades econômica secundarias, são: -/ 

01 .- Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de Combust,íveis, 
Minerais, Siderúrgicos e Químicos CNAE 4612-5/00 !t' 

02 - Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves CNAE 4614-1/00 .-. 

--. 



/ 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AGROPECUARIA E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA- ME 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE n°, 41207382542 

-

03. - Comercio Varejista e Atacadista e Transporte de Insumos Agrícolas 
compreendendo Adubos, Fertilizantes e Corretivo de Solo Ensacado. CNAE 4683-
4/00 

05. - Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral, com 
predominância de insumos Agropecuários, inclusive Agrotóxicos. CNAE 4692-3-
00 

06 - Comercio Varejista e Atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 
forragens, máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricultura e pecuária, 
rações, concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop CNAE 
46.23-1106 

48
• Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações havidas 

não modificadas por esta alteração contratual. 

5°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa - Pr. , para exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração 
contratual em 03 (três vias) de igual teor e forma. 

v a Cantu - Pr., .19 de janeiro de 2015. 

' ' ' I 

NFERE CÕMt 
O ORIGINAL 
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ALTERAÇ..\0 CONTR.<\Tl!AL No 03 DA EMPRESA CO~r 'r i), \~ 
AGROPECliARlA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TDA - iVIE 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70 
NIRE nu. 41207382542 

Púginas H 1 /2 

L Roberto Conzatti, brasileiro, empresano, natu ral de Capitão l.cónid<..t:, 
Marques- Pr.. nascido em 19 de julho de 1967, casado em rêgime de Comunh~\l) 
tlníversal de Bens, inscrito no CPF sob o 11° . 6 11.026.449-00 t.: ponadur d,1 
Cédu1a de Identidade - RU -11°.4.454.915-8 expedido pela Secn:Lária tk· 
Segurança Pública do Estado do Paraná. residente e domiciliado na !Zu~1 
Projetada ''A'',:20~, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87330-000 nH Cid<H.k ,k 
Nova Cantu, município de Nova Cantu- Pr. 

2. Renete Bastiani Gonzati, brasileira, professora, natural de Capitão l C.!Il. 

Marques- Pr., solteira, maior, nascida em 08 de janeiro de 1966. inse ri La no CP! 
sob o 11°837.262.929-34 e p01tadora da Cédu la de Identidade RG n"..:l- .2 13.83~ -0 
expedido pda Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paran:\, re~idcnt ç Ild 

Rua .A.ndrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85. 803 -170 na cid ~ttk , 1.' 

Cascavel, município de Cascavel - Pr., únicos sócios da empresa com\:rct~tl 
Gonzatti u Agropecuária e Representação Comercial Ltda Vlc" com ::.~dl..' n~1 

Avenida Cantu 660, barracào. saída para Roncador n<:l cidmle de ~0\'-1 C.m\LI 

Pr. CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial elo Paraná sob \) n'. 
41207382542 em 26i06/20 12 e Primeira Alteraçuo Contratual, reg i :::> tr~H .. ht na 
Junta Comercial do Paraná sob o n°.20l3692377 1 em II / I2120U. -;~_· g.u nd . L 

alteração registrada na Junta Comercial do Parana sob o n'' . 20 \ 50} !76 1 I " 'n 
:?.O/Oii20l5 c inscrita no CNPJ sob o !1°. 16 .567 .255/0001 -70. rcsoh t.: m 11 d 

melhor forma de direito alterar o Contrato Social da empresa 1..' alll'r~t~,o·t-1<.:·,_ 

havidas conforme cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRt:VIElRA:- A sócia Renetc Bastiani Conzati. s..:ndo pos<.uidnra de 
20 (\'Ínl(') quotas no valor de RS 10.00 cada uma totali?.nndo RS 200.00 ( du;~.·n r<~'

l'(:ili~ l por meio dest a. n.:soln:: ~é retirar da soc iedadt!. c ~tkndo ~..· l ran:-. 'ç1·ind\1 h li.! a:-. "' 
::;ua:; quotas ao sócio remanescente Rober·to Gonzatti . 

, 
1
/icLAUSU LA SECUNDA:- O Capit~l social da empresa no_ \'alor RS .. '20 .000.00 ( \ 111tc 

\:sy' / mil reais) dividido em ?.000 ( ~uas mil ) qu<..:tas no valor nomm~l de RS 10.00 ~do rc~\1 
\ ~, 1 cad~1 .un;n tot~1lmente mt<'gralt7.:ldo. em \'IrtUdê desta alkrat;ao ..: nnt r~nual ti\. a ·~ 
/' •·-...·J CüllSll\Uidó: 
--\-' ....., __ ,._ _ _,___ 

' 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ · SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27 / 10/2015 1 6: 03 SOB N" 20156 588935. 
PROTOCOLO: 156588935 DE 27/10 / 2015 . CÓDIGO DE VERH'ICAÇÃO: 
PR156588935. NIRE: 41207382542. 
GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COM,~l~~-~~12: 

Libertad Bogus RIG~ 

CURITIBA, 27/10/2015 

CÕMt 
AL SECRETÁRIA GERAL \ o o J 

--~----------------~~~~--
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 03 DA EM PRESA GO~ZA...,-n-' 
AGROPECUARlA E REPRESENTAÇÃO COMERC IAL LTDA- tVIE 
CNPJ n°. 16.567.255/0001 -70 
NIRE nu. 41207382542 

Sócio percentua l (o/~- _g_uot as _ 

1~o- berto Gonzatt~ __ --I 2000 R$ 20 .000,00 
l!?_ta_l ______________ _ _..__ --~~~ _l ~- _ R-S 20.000,00 1 

.' 

CLAUSULA TERCEIRA:-0 Sócio remanescente Roberto GonLattL rt~.·~~ 

comprometido em fazer a alteração contratual de '] ransfonnaçào em l·.mprcsa 
Individual de Rçsponsabilidade Limitada- E IR E LI. 

CLAUSCLA QCARTA:- Permanecem inalteradas us demais clau'>di~ts d\· 
contrato social primitivo não modiflcado por esta allcraçào 

14°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa- Pr.. pam ~\crc i ~.· tu 

c o cumprimento dos direitos e obrigações resu ltantes deste contruto . 

E, por estarem assim justos e contratados asstnam ~> pr~-.;çn\1.: 

contrato em 01 (uma \'ias) de igual teor e forma . 

Renete 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ · SEDE 

"' I 

J 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27 / 10 / 2015 ~-9 3 SOB N o 20' 565889
35 . ~ 

PROTOCOLO: 156588935 DE 27 / 10/2015. ~~lS(!~~ o 
PR156588935. NIRE: 41207382542. ~ ··• • !"'li"' -r"\, -
GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇ CO~AI..~D~ 1 ~ N AL 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA , 27/10/ 201 5 
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JUNTA COMERCI AL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFI CO O REGISTRO EM 27/10/201 5 16 : 03 SOB N' 2Sl?~~ 
PROTOCOLO: 156588935 DE 27/10/2015 . CÓD,~ÊRif~~ ~ -co PR156588935. NIRE: 41207382542 . ( - • .-
GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO C~'c!AC_LTDA - M~ ~ ~~ L 

Libertad Bogu s 
SECRETÁR I A GERAL 

/ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N9. 04 DA EMPRESA GONZATTI AGROPECUARl A E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIALLTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada- EIREU 

CNPJ nº 16.567.255/0001-70 

1.- ROBERTO GONZATTI, brasileiro, casado, empresário, natu ral de Capitão Leõn id<JS 

Marques- Pr., nascido em 1.9/07/1967 natural de Nova Cantu- Pr. , inscrito no CPF sob 

o nº. 611.026.449-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.454 .915-8 exped ido 

pela Secretária de Segurança Publica do Estado do Paraná, residente e domiciliado na 

Rua projetada "A", nº. 204 Conjunto habitacional Pinheiros , na cidade e municíp io de 

Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, único sócio da empresa Gonzatti Agropecuária e 

Representação Comercial Ltda- Me com sede na Avenida Cantu, 660, Barracão sa Jclê: 

para Roncador, no município e cidade de Nova Cantu- Pr, CEP 87330-000 com registro 

na Junta Comercial do Paraná nº. 41207382542 em 29/06/2012 e primei ra a lterJ~ào 

registrada na junta Comercial do Paraná nº. 20136923771 em 11/12/2013, segunda 

alteração devidamente registrada na junta comercial do Paraná sob o nº 20150317611 

em 20/01/2015 e terceira alteração devidamente registrada na Junta Cornerc1al do 

Paraná sob o n2. 20156588935 em 27/10/2015, inscrito no CNPJ n2. 16 .567 . 255/000~ 

70, resolve na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-r, da t e' 

nº. 10.406/02, e conformidade com a lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contra10 

Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO TIPO JURIDICO 

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI\ lDAm 

LIMITADA- EIREL1, sob o nome empresarial de: Gonzattl Agropecuária e Representação 

Comercial- EIREU- Me, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertine n te~ . 

CLAUSULA SEGUNDA- DO CAPITAL SOCIAL -

O Cap ital Social da empresa que era de R$ 20.000,00 (vinte m il reais ) em razi'l o da 

transformação passa a ser de R$ 80.000,00 dividido em 8.000 (oito rni l) quo ta ~ Ir'~' v· .li"· 

nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma totalmente integral izados ern mo eda corren te 

nacional, que nesta data de 12 de novembro de 2015 passa a constituir o capital soc1a l 

da empresa Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial- EIRHI -Me. 

CLÚSULA TERCEIRA- DO ATO CONSTITUTIVO- EIRELI 

fi ~ i 
I JUNTA COM ERCIAL I 

DO PARAI-IA 
\._ ·-··-- ·- -· -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2015 09:04 SOB N° 20157320618. 
PROTOCOLO : 157320618 DE 25/11/2015 . CÓD I GO DE VERIFICAÇÃO : 
PR157320618. NIRE: 41600406371 . 
GONZATTI AGROPECUARIA E REFRESENTAÇÀ~. COMERCIAL - EIRELI - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 26/11/2015 -

"-

'\ 

A validade deste docwnento , se impresso, fica sujeito à comp':'o':'açà.o de suaJutet;cidade nos respect ivos porta~s . ___ _ 
Informando .s;.p.nJCõ T"~~T'\a.,..i-;,,,.., .... ,. ..... ~. ,.. __ ~- · - --- - · 
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Pági na 02/07 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARIA E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTOA - ME 
Transformação em empresa individual de Responsabilidade limitada- EIRHI 

CNPJ n2 16.567.255/0001-70 

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação dil 

referida EIRELI, como teor a seguir: 

CLAUSULA QUARTA - DA RAZÃO SOCIAL 

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABUOAOE LIMITADA- EIRELI, girará sob 

o nome empresarial de Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial - EIRHI -

Me, com sede na Avenida Cantu, 660, saída para Roncador, município e cidade de Novil 

Cantu- Pr. CEP 87330-000 com inscrição no CNPJ nQ. 16.567.255/0001-70, podendo il 

qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer part€ do 

território nacional. 

CLAUSULA QUINTA- DO OBJETO SOCIAL 

A empresa têm como atividade principal a exploração do ramo de comercio Varejista 

de medkamentos veterinários- CNAE 47.71-7/04 

Atividades segundarias: 

1~) Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de Combustíveis Minerais, 

Siderúrgicos e Químicos CNAE 4612-5/00 . 

2!) Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, equipamentos, 

embarcações e aeronaves CNAE 4614-1/00 

'- " 3~) Comércio Varejista e Ata<:adista e Transporte de insumos agrícolas 

--.,, compreendendo adubos, fertilizantes e corretivo de solo ensacado CNAE 4683-4/00 

4~) Comércio Varejista e Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 

insumos agropecuários, inclusive agrotóxicos CNAE 4692-3/00 

S~) Comercio Varejista e atacadista de sementes, flores1 plantas e gramas, forragens, ? 
'--4 

Máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricultura e pecuária, rações, 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2015 09 : 04 SOB N° 20157320618. 
PROTOCOLO: 157320618 DE 25/11/2015 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

~~;~~i;~G~~RO~~~~~iG~o~;~~ÉNTAÇÀO C ~ 
Libertad Bogus 

SECRETÁRIA GERAL 
CURITIBA, 26/11/2015 

A validade deste documento 1 se impresso, fica sujeito a comprovação de sua audbnc~dade nn~ Y~~nQ~t · .. ~~ --- -
Tnfl .... - .. ... ~ .... --·"' · · 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº . 04 DA EMPRESA GONZATTI AGROPECUARIA E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI 
CNPJ nº 16.567.255/ 0001-70 

Concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop CNAE 4623-1/06 

CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DE DURAÇÃO 

O prazo de duração é pof tempo indeterminado, É garantida a continuidade da pessoa 

Jurídica diante do impedimento por força maior ou por impedimento temporário ou 

permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova 

situação. 

CLAUSULA SÉTIMA- DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dividido em 8.000 (oito mil) quotas 

de valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, o qual está totalmente integralizado 

em moeda corrente nacional do Pais. 

CLAUSULA OITAVA- DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa será administrada pelo titular Roberto Gonz.atti a quem caberá dentre outra~ 

atribuições, a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da empresa EIRELI , 

sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado. 

CLAUSULA NONA- 00 EXERCICIO SOCIAL 

Ao termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano c1v11. 
\,,_ (' ' \,, 

'\ -
com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do <1no f1scal 

""'< CLAUSULA DE CIMA- DA DECLARAÇÃO 
~ 

Declara o titular da EIRELI, para os fins e efeitos de direito, que o mesmo não partic1pa 

de nenhuma outra pessoa juddica dessa modalidade. 

CLAUSULA OECIMA PRIMEIRA- DA DECLARAÇÃO DE OESEMPEOI M ENTO 

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial , nem 

condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que proíbe de exerce1 a 

I y._ 
! JUN'T~ COMf:RQAL 
I 00 PA!l.A.NA. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 PARANA - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2015 09:04 SOB N° 20157320618 . 
PROTOCOLO: 151320618 DE 25 / 11 / 2015. CÓDIGO OE VERIFICAÇÃO: 
PRlS/320618. NIRE: 41600406371. 
GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI - ME 

Libertad Bogu" 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 26/11 /2015 

A validade deste documento, se impresso , fica sujeito à comprovação de sua aut~cidade nos respect~vos po•tais 
Informando seus respectivos códiqos de verific~can 

) 
t/ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARIA E , 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabi lidade Limitada- EIRELI 
CNPJ n2 16.567.255/0001-70 

~ 

Administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime fa liment ar, de p reva ricação. 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistemil 

financeiro nacional, normas de defesa de concorrência , contra as relações de consum r.> , 

fé pública ou propriedade. 

CLAUSULA DÉCJMA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 

CONSOLIDAÇÃO 

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade l imitada- EIREU 

CNPJ nº. 16.567.255/0001-70 

1. · ROBERTO GONZATII, brasileiro, cas·ado, empresário, n atural de Capitão Leônidas 

Marques- Pr ., nascldo em 19/07/1967 natural de Nova Cantu- Pr. , inscrito no CPF sob 

o nº. 611.026.449-00 e portador da Cédu la de Identidade RG n?. 4.454.915-8 expedido 

pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domicil iado na 

Rua projetada "A", n2. 204 Conjunto habitacional Pinheiros, na c1dade e rnuniup1c L1 1.· 

Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, na condição de Titular da empresa tndtv1dual de 

Responsabil\d.ade limitada- E I RELI "Gonzattl Agropecuária e Representação Comercial 

- ElREU • Me" com sede na Avenida Cantu, 660, Barracão safda para Ron cador, no 

municipio e cidade de Nova Cantu - Pr ., CEP 87330-000 e inscr ito no CNPJ n<2. 

16.567. 255/0001-70 promove a Consolidação conforme cláusulas a seguir. 

~ CLAUSULA PRIMEIRA- DO TIPO JURlOlCO E RAZÃO SOCIAL 

""' ' .. "' O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA- EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações, pert inentes e 

girará sob a razão social de Gonzatti Agropecuária e Representação Comercial - EIREU 

- Me com sede e domicilio na Avenida Cantu , 660, barracão saída para Roncador na 

cidade e município de Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 com tnscn~ dc ·u < N 

16.567.255/0001-70, podendo a qualquer tempo, a crit ério de seu t1tular, abw o•J 

fechar filiais em qualquer parte do território nacional. 

~--~-~ ~o~ 
DO PARANA -----

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26 / 11 /201 5 09:04 SOB N° 20151320bl8 
PROTOCOLO: 157 320618 DE 25/ 11 / 2015 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 
PR157320618 . NIRE: 41600406371. 

) 

GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÀ? COMERCIAL- E IRELI - - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRI A GERAL 

CURITI BA , 26/11 / 2 01 5 

A validade deste docume nto , se ~m~:e_:~o •. fica sujeito _ à comp':ovaçào de sua ute nci dade nos respect1vos port.a i s ____ _ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N!!. 04 DA EMPRESA GONZATTI AGROPECUARIA E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAllTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabi lidade Limitada- EIRELI 
CNPJ nº 16.567.255/0001-70 

CLAUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL 

O cap ital social é de R$ 80.000.00 (oitenta mi l reais ) dividido em 8.000 (oito mil) quotas 

de valor nominal de RS 10,00 {dez reais) cada uma o qual est á tot almente integral izado 

em moeda corrente nacional do País. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL 

A empresa têm como atividade principal a exploração do ramo de comercio Varejista 

de medicamentos veterinários- CNAE 4 7.71-7/04 

Atividades segundarias: 

1~) Representantes Comerciais e Agentes do Comercio de Combustiveis M inerais, 

Siderúrgicos e Qufmlcos CNAE 4612-5/00. 

2ª) Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, equi pamentos, 

embarcações e aeronaves CNA.E 4614-1/00 
R''•, 
~~~ ~~) Comércio Varejista e Atacadista e Transporte de insumos agrícolas 

~~~compreendendo adubos, fertilizantes e corretivo de solo ensacado CNAE 4683-4/00 

~ '-, 4~) Comércio Varejista e Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 

~ insumos agropecuários, inclusive agrotóxicos CNAE 4692-3 / 00 

'·~ 
S~) Comercio Varejista e atacadista de sement es, flores, plantas e gramas, for ragens, 

máquinas, equipamentos e utensílios de uso na agricu ltura e pecuária, rações, 

concentrados, suplementos e sais minerais, artigos de pet shop CNAE 4623-1/ 06 . 

ClAUSULA .QUARTA- DO PRAZO DE DURAÇÃO 

O prazo de duração é por tempo indeterminado, É garantida a continu idade da pessoa 

Juridica diante do impedimento por força maior ou por impedimento t ernporano ou 

perm anente do titula r, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova 

situação. 

( 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE- . 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26 / ll/20 1 5 09:04 SQ.a. N• 2015732~-618 · 
PROTOCOLO : 157 320611> DE 25/ll/2015. CODIGO DE VERINC.!\.ÇAO : 
PRl57320618 . NIRE: 416 004 0637 1 . 
GONZATTl AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO CO~RCIAL - EIRELI - ME 

t 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 04 DA EMPRESA GONZATII AGROPECUARIA E 

REPRESENTAÇÃO COMERC!AL LTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada- E1RELl 

CNPJ nº 16.567.255/0001-70 

CLAUSULA QUINTA- DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa será administrada pelo titular Roberto Gonzatti ao qual caberá dentre ou t ra~ 

atribuições, a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da empresa EIRELI 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida 

pelo regime juridico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades 

Anônimas. 

CLAUSULA SEXTA- DO EXERCICIO SOCIAL 

Ao término de cada exerclcio social será encerrado em 31 de dezembro do ano 

civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal. 

CLAUSULA SÉTIMA- DA DECLARAÇÃO 

r~ Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma nao 

\ ·., \ \., participa de nenhuma outra pessoa juríd ica dessa modalidade 
\ I '._,' · 

\ \ ~ÇLAUSULA SÉTIMA- DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 

'- \ \~\ ~,~;\ O titular dedara sob as penas da lei, que não esta impedido, por lei especial, nem 

~ condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que proíbe de exercer f! 

administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em v1rtude de 

condenação, criminal, ou por se encontrar sob os-efeitos dela, a pena que vede, a1ndc1 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevancaçào, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu lar, contra o sistema 

financeiro nacional, normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, 

fé pública ou propriedade. 

CLAUSULA OITAVA- DO FORO 

Fica eleito o fórum da Comarca de Campina da Lagoa- Pr., para resolver qualquer l•t1g1o 

oriundo do presente ato. 

- !lr.--- lil 
\~~\ DO P,\RAHA 
' 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/ll/2015 09 : 04 SOB No 20157329618 ~ 
PROTOCOLO: 157320618 DE 25 / ll/2015 . CODIGO DE VERIFICAÇAO 
PRl5i320618. NIRE: 41600406311. - OMEBCB I -
GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇAO C----- c:> 

SECRETARIA GERAL o R i~ I 
CURITIBA, 26/11/2015 

A validade deste doc~ento, 

Liber~ad Bogus \CO . - .. ~ "NAL 

. so fica suje1to a comprovação de sua autencidade nos respect~vos porta~s 
se ~~~~~ando seus respectivos cód~aos dA vpri irJrj~ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2, 04 DA EMPRESA GONZATTI AGROPECUARIA E 

REPRESENTAÇÃOCOMERCIAL LTDA- ME 

Transformação em empresa individual de Responsabilidade Limitada- E IRE LI 

CNPJ n<216.567.255/0001-70 

O títular assina o present€ instrumento, em 01 vias de igual teor e ~-onsistência 

Roberto Gonzatti 

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/ll/201 5 09;04 SOB No 2015732~6 1 6 . i' . .?:-' 
PROTOCOLO: 157320618 DE 25/ 11/2015. COOIGO DE VERIFICAÇAO · L_ 
PR157320618. NIRE : 41600406371. , 
GONZATTI AGROPECUARIA E R.EPRESENTAçi\2 cpwsqpz ~--"i~~ ·1 

s~~~a~~AB~r'~ {COO 0-g,GfNAL 
CURITIBA, 26/11/2015 l 1 ., 

---..:. - .! .... - ~ ~ • 
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REFRIBRASIL IND. E COM. L TD .\ 
A V. SETE DE SETEMBRO, 705 
BAIRRO- CENTRO 
89874-000 MARAVILHA SC 

CONTRA TO SOCIAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON 
Brasileiro. solteiro , universitário . residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerurti 
Cella. 387 na cidade de Maravilha. SC, portador da cédula de idcnüdade nr. l2C. 
3.682.736 expedida pela SSP-SC em 02.08.1994. e inscrito no CPF sob nr. 032.741.059-
02, emancipado conforme EPM nr. 00 l protocolo 000118 folhas 118 - Tabelionato de 
Notas e Protesto de Títulos - Registrada sob número 445 livro EOl às folhas 213 em 
17.04.1999 no Ofício de Registro Civil e Títulos e Documentos. 

REGINSON FRANCISCO DE SOl.:ZA 
Brasileiro, casado, do comércio . residente e domiciliado na Av. Espírito Santo, sn na 
cidade de Pinhalzinho . SC. portador da cédula de identidade nr 12r 1.498.380 expedida 
pela SSI-SC em 12.08.1981 e inscrito no C?F sob nr. 469.387.709-30, têm entre si justo e 
contratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada que se 
regerá pelas cláusulas e condições seguintes ·~, nas omissões. pela legislação específica que 
disciplina essa forma societária. 

Cláusula Primein. 
A sociedade girará sob a denominação social de: 

"REFRJBRASIL IND. E COM. LTDA " 

Título do Estabelecimento 

"REAFRJ" 

Cláusula Segunda. 

O ramo de atividaJ.e da empresa da sociedade será a exploração: 

2981.5/00 - Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Maquinas de 
Lavar e Secar· para uso doméstico -Inclusive Peças. 

Cláusula Terceira. 
O endereço da sociedade será na: 

Av. Sete de Setembro, 705 
Bairro -Centro 
Cidade: Maravilha - Santa Catarina 

Ã ' o,_) 
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Cláusula Quarta 
O inicio da atividade dar-se-á em: 

OI de junho de 2.000 

Cláusula Quinta 
A sociedade poderá estabekcer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional, obedecendo as disposição legais vigentes. 

Cláusula Sexta 
O capital social da sociedade é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) divido em 15.000 
(quinze mil ) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma e subscritas em: 

EDUARDO M SIMON .. ......... . l3.500 quotas no valor de R$ 13.500,00 90% 
R.EGINSON F DE SOUZA...... l.SOO quotas no valor de R$ 1.500.00 10% 

TOTALIZANDO .................... 15.000 quotas no valor de R$ 15.000,00 100% 

Parágrafo Único. 
As quotas do capital social serão integrahzadas da seguinte fom1a: 

• O sócios deverão integralizar as suas quotas de capital em moeda ou em bens até o dia 
30 de agosto de 2.000 

Cláusula Sétima 
O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

Cláusula Oitava 
A gerência da sociedade será exercida por ambos os SOCJOS senhores EDUARDO M. 
SlMOK e REGINSON F DE SOUZA, que se incumbirão de todas as operações e 
representarão a sociedade ativa passiva, judicial e extrajudicialmente. 

Cláusula Nona 
O uso da firma será feito pelos sócios gerentes, em conjunto ou isoladamente, e 
exc:usivamente para os negócios da sociedade. 

Cláusula Décima 
Os sócios no exercício da gerência e de cargos de diretores na sociedade terão direito a 
uma retirada mensal a titulo de pró-labore num valor nunca inferior ao salário mínimo 
vigente. 

I 
I 

i-



l Cláusula Décima Primeira 
Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanco do 
exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribt.ídos ou sup~rt .. dvs 
pelos sócios. na proporção de suas quotas de capital. 

Cláusula Décima Segunda. 
A critério dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser 
destinados aos sócios ou à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em 
Lucros Acumulados para futura destinação, 

Parágrafo único: 
Os lucros pagos ou distribuídos mensalmente aos sócios serão na proporção de 70% ao 
sócio EDUARDO M SIMON e 30% ao sócio REGINSON F DE SOUZA. 

Cláusula Décima Terceira 
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições o 
direito de preferência ao sócio que queira adquirí-las. no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui_ 

Cláusula Décima Quarta 
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar o outro, por 
escrito, com antecedência de 60 dias, e seus haveres. lhe serão reembolsados na modalidade 
que se estabelece na Cláusula Décima Quinta_ 

Cláusula Décima Quinta 
No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será extinta. levantando
se um balanço especial nesta data e, se convier aos herdeiros do pré-morto será lavrado 
novo contrato com a inclusão destes co·n direitos legais ou , então, os herdeiros receberão 
todos os seus haveres, apurados até 0 balanço especiaL em seis prestações iguais e 
sucessivas. vencendo a primeira em sessenta dias da data do balanço especial. 

Cláusula Décima Sexta 
Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes 
previstos em Lei ou nas restrições legais. que possam impedí-los de exercer atividades 
mercantis. 

Cláusula Décima Sétima 
As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas 
ou resolvidas em comum acordo, ficando eleito desde já o Fórum da Comarca de 
.\1aravilha, SC, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer 
outro por muito especial que seja. 



REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA ME 
RUA SAGRADA FAMILIA, 351 
BAIRRO: LOTEAMENTO V ALE DO SOL 
89874-000 MAR.\. VILHA - SC 

L-------------------------------·-

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR. 01 
- Alteração de Endereço. 

EDUARDO MIGUEL SIMON 
Brasileiro, solteiro , universitário , residente e dúmiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 
Cella, 387 na cidade de Maravilha, SC, portador da cédula de identidade nr. 12C. 
3.682.736 expedida pela SSP-SC em 02.08.1994, e inscrito no CPF sob nr. 032.741.059-
02, emancipado conforme EPM nr. 001 protocolo 000118 folhas 118 - Tabelionato de 
Notas e Protesto de Títulos - Registrada sob número 445 livro EOl às folhas 213 em 
17.04.1999 no Ofício de Registro Civil e Títulos e Documentos. 

REGINSON FRANCISCO DE SOUZA 
Brasileiro, casado, do comércio , residente e domiciliado na Av. Espírito Santo, sn na 
cidade de Pinhalzinho , SC, portador da cédula de identidade nr. 12r 1.498.380 expedida 
pela SSI-SC em 12.08.1981 e inscrito no CPF sob nr. 469.387.709-30, umcos soc1os 
componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a denominação 
social de: 

" REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA ME " 
END: A V SETE DE SETEMBRO, 705 
BAIRRO- CENTRO 

89874-000 MARAVILHA - SC 

Com ramo de atividade de: 

2981.5/00 - Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Maquinas de Lavas e Secar 
Para Uso Doméstico- Inclusive Peças. 

Com registro do Contrato Social na JUCESC sob nr. 42 2 0282769 5 em sessão do dia 
10.05.2000, com CNPJ sob nr. 03.809.314/0001-28 e CCIMS sob nr. 254.041.957, 
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direitos a procederem a presente 
alteração, conforme as cláusulas e condições seguintes : 

Cláusula Primeira. 
A sede da sociedade que era na Av. Sete de Setembro, 705, Bairro Centro -na cidade de 
Maravilha, SC, passará a ser: 

End: Rua Sagrada Família, 351 
Bairro: Loteamento Vale do Sol 
Cidade: Maravilha - SC 



Cláusula Segunda. 
O capital social continua sendo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) divido em 15.000 
(quinze mil ) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma e totalmente integralizadas e 
subscritas em: 

EDUARDO M Sll)'l0N ........ .... 13.500 quotas no valor de R$ 13.500,00 ~·o·Yo 
REGINSON F DE SOUZA ...... 1.500 quotas no valor de R$ 1.500,00 lO% 

TOTALIZANDO .................... 15.000 quotas no valor de R$ 15,000,00 106% 

Cláusula Terceira 
A gerência da sociedade continuará a ser exercida por ambos os sócios senhores 
EDUARDO M. SIMON e REGINSON F DE SOUZA, que se incumbirão de todas as 
operações e representarão a sociedade ativa passiva, judicial e extrajudicialmente. 

Cláusula Quarta 
O uso da firma será feito pelos soc1os gerentes, em conjunto ou isoladamente, e 
exclusivamente para os negócios da sociedade. 

Cláusula Quinta 
Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes 
previstos em Lei ou nas restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades 
mercantis. 

Cláusula Sexta 
As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na 
presente alteração continuam inalteradas. 

E, por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento 
particular, foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato que mandaram 
datilografar em três vias de igual teor e forma e para um só fim, assinam juntamente com 
duas testemunhas. 

Maravilha, SC, 

-/~ -
20 novembro de 2.000 

Jd;;;N F. DE SOUZA 
Sócio Gerente 

EDUARDO M. SIMON 
Sócio Gerente 

CLAIRPED 
CONTABI A 
RG. 761.69 -5 SSI-SC 
CPF Nr. 345 972 719 53 

CLEB -lo~ LUIZ CAVALHEIRO AUX.1c~~ORIO 
RG 604.528.6512 SSP-RS 
CPF Nr. 868 047 669-20 
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REFRIBRASIL IND. E COM. L TDA - MÉ:~ 

CNPJIMF.: 03.809.314/0001-2!' ~ -

-
24 (SEGUNDA) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCiAL 

EDUARDO MIGUEL' SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, nascido em 

01/06/1981, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cella, n° 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, 

portador da Cédula de Identidade n.• 12/C - 3.682.736, expedida pela SSP/SC, em 

02.08.1994 e do CPF n.• 032.741.Õ59-02 e REGINSON FRANCISCO DE SOUZA, 

brasileiro, natural de São Miguel do Oeste/SC, casado pelo regime de Comunhão Parcial 

de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Bahia, n• 222, no Município de 

Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade 

n.• 12/R-1.498.380, expedida pela SSIISC, em 12.08.1981 e do CPF n.• 469.387.709-30. 

Únicos sócios da Empresa "REFRIBRASa IND. E COM. LTDA - ME", e com o 

Título do Estabelecimento: REAFRIO, com sede na Rua Sagrada Família, n• 351, 

Loteamento Vale do Sol, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no CNPJIMF sob n• 03 .809.314/0001-28, registrada na Junta Comercia; 

.do Estado de Santa Catari!la sob o NIRE 42202827695, em 10.05.2000. 

Resolvem, assim, alterar o Contrato Social inicial e posteriores alterações, de acordo com 

as seguintes condições e cláusulas a seguir: 

PRIMEIRA: O sócio REGINSON FRANCISCO DE SOUZA, retira-se da sociedade, 

cedendo e transferindo suas cotas de capital para o novo sócio que está sendo admitido na 

- • ·AUTEN'fiCAÇÃO N• Of>43~0--
Autontlco 1 Prtltntt cópia fotoatât iea por ser umo 

roproduçlo lltl do original quo mo fo i aprtltntado. com 1 

qual conftrl o dou F • -

CINTIA VITÓRIA 8 N • Tabtlll Oulg;ãda 
Emolumentos: lU :J,OO ltlo. Rf 1,70-Totll ~.70 

Selo Digital de Fiscalização • Selo normal 
EHB77802-8JOM 
Confira os dados do ato em:selo.tjsc.jus.br 

~QUo\LOUER IM INDA OU A.ASURA 5~1\Ã. COHS!DEAADO COMO tNDICIO DI ADU 

~-
' 

Jl! 
v 



-~f EI ru<9"9 

( ~ 
' 'Vo C 

sociedade, Sr. ROGÉRIO MARCOS MEINE, brasileiro, nalhral de Maravilha/Se t~ '·~-, '7c.. Z , f..... , , r -
~ ',, C) 

nascido em 04/04/1975, solteiro, contabilista, residente e do'n,_i(;~~o fl3l.' Av. El•clides da :. · ', ',, ~ ii 

Cunha, no 459, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, ponador da Cédula 
~ 

de Identidade n° 12/R.2.99l.876, expedida pela SSP/SC em 20.06.1989, e do CPF n° 

850.145.839-20, sendo 1.500 (hum mil e quinhentas) cotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) 

cada cota, totalizando R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), que está sendo pago ao 

retirante em moeda corrente do país o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). Assim o 

sócio retirante declara para os devidos fins ter recebido os valores das alienações das 

quotas da empresa, e como os deiÍlais haveres perante a sociedade, nada mais tendo a 

reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade dando-lhes plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação. 

SEGUNDA: O capital social que é de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) totalmente 

integralizado em moeda corrente e dividido em 15.000 (Quinze Mil) cotas no valor de R$ 

1.00 (Hum Real) cada cota, fica aumentado em mais 25 .000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) 
.... -

dividido em 40.000 (Quarenta Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada cota, que 

os sócios integralizam neste ato como a seguir: 

O sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, integraliza em moeda corrente do país o 

valor de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais). 

O sócio ROGÉRIO MARCOS MEINE, integraliza em moeda corrente do país o 

valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais). 

TERCEIRA: Diante das alterações do quadro social, o capital social da empresa 

totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de 40.000,00 (Quace,nta Mil Reais), 

~---.~ 



ficam distribuídos entre os sócios da seguinte fonna: 

EDCARDO MIGUEL SJMON . ... ... ...... 36.000 cotas/valor· R$l3ó.OOO,OO 

ROGÉRIO MARCOS :MEINE ······ ····· ··· 4.000 cotas/valor R$ 4.000,00 

TOTAL ······· ····· ·· 40.000 cotas/valor R $ 40.000,00 

QUARTA: A sociedade será administrada pelo sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, a 

quem caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 
. .,. 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 

no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em 

negócios estranhos aos fins sociais. 

QUINTA: Fica incluído no objeto social a atividade de Transporte Rodoviário de Cargas 

em Geral. Em Razão dessa modificação no objeto social a cláusula segunda do contrato 

social passa a ter a seguinte redação: O Objeto social é: 

a) Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para uso 

Doméstico- Inclusive Peças; 

b) Transporte Rodovi~o de Cargas em Geral; 

SEXTA: Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que 

doravante terá a seguinte redação: 

PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial "REFRIBRASIL IND. E Cp M . 

LTDA - ME". 

A empresa adotará como Título do Estabelecimento à expressão "REAFRIO*. 



<~ ,. I.·'<~ "1~ 
SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede na Rua Sagrada Fanútia, ri'(~ SI, Loteamento Vale {i···,,··, · :,<_...; ~ 
do Sol, Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de ~~t~ ~ã~.iiã. , · ·~S,~'·,~, 

1
S 

... ~).. .. "\~ 

Parágrafo único - Observadas as disposições da legislação aplÍcávél, a -socied~de poderá ~..!..' · PR"'. 
abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a 

critério dos sócios. 

TERCEIRA: O objeto social é: 

a) Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para uso 

Doméstico- Inclusive Peças; 

b) Transporte Rodoviário de Cargas em Geral; 

QUARTA: O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta iYíil Reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente e dividido em 40.000 (Quarenta Mil) quotas no valor de 

R$ 1,00 (hum real) cada quota, subscritas entre os sócios da seguinte forma: 

EDUARDO~GUELS~ON 36.000 cotas/valor R$ 36.000,00 

ROGÉRIO MARCOS MEINE 4. 000 cotas/valor R$ 4.000.00 

TOTAL 40.000 cotas/valor R$ 40.000,00 

QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de junho 2000 e seu prazo é 

indeterminado. 

SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de 
I 

condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas -~ vejt?a, 

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.( P''i l/\j/ 
'-v 

~?e>)~ 
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SÉTIMA: Nos termos do art. L052 do Código Ci~l - (Let · :1.0 ' ·10.406/2C'02), a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quoi:as, mas todos çespondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

OITAVA: A sociedade será admirústrada pelo sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, a 

quem caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 

... , 
no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em 

negócios estranhos aos fins sociais. 

NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o admirústrador prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimorual e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
,_-

DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao térnüno do exercício social, os sócios 

Aeliberarão sobre as contas. e designarão administrador(es) quando for o caso. 

DÉCIMA PRIMEIRA: Em suas deliberações, os administradores adotarão 

preferencialmente a forma estabelecida no § 3° do art. 1.072 do Código Civil (Lei no 

1 o .406/2002). 

f 



DÉCII\1A SEGUNDA: Pelo exercício da administração, os ad~radores terão direito , 

a uma retirada mensal a título de pró labore, cujo valor s~~ li'Yrçn::_et;te c::>nvencionado 

entre os sócios, de comum acordo. 
l 

DÉCIMA TERCEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 

DÉCIMA QUARTA: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos 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 aos seus sócios. 

DÉCIMA QUINTA: O sócio ROGÉRIO MARCOS MEINE e o Administrador 

EDUARDO MIGUEL SIMON, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 

. c~al, 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. 

DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com a regência 

supletiva da Lei das S/ A (Lei n° 6.404176). 

CINnA VITORIA SAR -Tabelll Onlgnada 
emolumentos: lU 3,00 + tio: R$ \,70 ~·Total: R$4,70 

Selo Digital de Fiscalização • Selo normal 
EHB77787 -4J4N 
Confira os dados do ato em:selo.tjsc.jus.br 

"QUAt,.OUI" E"'lNDA OU AASU!ItA SEAÁCON~OEAADO COMO tHotoo DE ADULUAAS:AO• 
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DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o fórum de Maravilha, SC, para o exercício 
l 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por se acharem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias. 

Maravilha. SC, 21 de Agosto de 2003. 

__ /. /---- . 

~~ uardo Mtguel Stmon 

r José Duranti 
CPF: 806.569.789-53 
C.l.: 12/R- 2.757.399 SSP/SC . 

({<~ ~t=-=>~~ 
Regmson Francisco De Souza 

J · Doerzbacher 
CPF- 014.888.346-46 
C.I. -13/R.-4.040.625 SSP/SC. 
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REFRIBRASIL lND. E COM. L IDA - ME 

CNPJ/MF.: 03.809.314/0001-28 

3a (TERCEJRA) ALTERA CÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, nascido em 

01/06/1981, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cella, n.0 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, 

portador da Cédula de Identidade n.0 12/C- 3.682. 736, expedida pela SSP/SC, em 02.08.1994 

e do CPF n. 0 032.741.059-02 e ROGÉRIO MARCOS MEINE, brasileiro, natural de 

Maravilha/SC, nascido em 04/04/1975, solteiro, contabilista, residente e domiciliado na Av. 

Euclides da Cunha, n° 459, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, portador da 

Cédula de Identidade n° 12/R.2.991.876, expedida pela SSP/SC em 20.06.1989, e do CPF n° 

850.145.839-20. Únicos sócios da Empresa "REFRIBRASIL lND. E COM. LTDA- ME", 

e com o Título do Estabelecimento: REAFRIO, com sede na Rua Sagrada Família, n° 351, 

Loteamento Vale do Sol, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03 .809.314/0001-28, registrada na Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42202827695, em 10.05.2000, resolvem alterar seu 

Contrato Social já adequado ao NCC e consolidado em data de 09 de Outubro de 2003, 

mediante as seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA: O sócio ROGÉRIO MARCOS MEINE, retira-se da sociedade, cedendo e 

transferindo suas cotas de capital para o novo sócio que está sendo admitido na sociedade, Sr. 

DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 

Universal de Bens, empresário, residente e domiciliada na Rua Prefeito Albino Cerutti Cella, 

n.0 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, portador da 

Cédula de~~~~i~.~de n.0 12/R- 444.813, expedida pela SSP/SC, em 11.11.1996 e do CPF n.a ~ 

. --~- -.-------·- c;( , ~ ~· J -;~.P'-J))t ~ ~ 
~- ~ ~ r ~ 
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220.936.999-15, sendo 4.000 (quatro mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada c~a, <,, · ... , 
totalizando R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), que está sendo pago ao retirante em moeda' -~ 

corrente do pais o valor de R$ 10.000,00. Assim o sócio retirante declara para os devidos fins 

ter recebido os valores das alienações das quotas da empresa, e como os demais haveres 

perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e 

nem da sociedade dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação. 

SEGUNDA: O Sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, acima qualificado, cede e transfere 

parte de suas cotas de capital, na quantia de 16.000 (dezesseis mil) cotas, no valor de R$ 1,00 

(hum real) cada cota, totalizando R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) ao novo sócio Sr. 

DARCI SIMON, acima qualificado, dando o cedente ao cessionário, ampla, geral, plena e 

irrevogável quitação, assim como declara ter recibo todos os seus direitos e haveres perante a 

sociedade, das suas cotas transferidas. 

TERCEIRA: Diante das alterações do quadro social, o capital social da empresa permanece 

inalterado, totalmente subscrito e integralizado no ato constitutivo e posteriores alterações, em 

moeda corrente do pais, no valor de 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), dividido em 40.000 

(Quarenta Mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada cota, que ficam distribuídos entre 

os sócios da seguinte forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 20.000 cotas/valor R$ 20.000,00 

DARCISIMON 20.000 cotas/valor R$ 20.000.00 

TOTAL 40. 000 cotas/valor R$ 40.000,00 

QUARTA: A sociedade será administrada pelos dois sócios, em conjunto ou separadamente, 

e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 

/ ------- ~ . .P ------· .r----- . ./ ) 
/--~ ~ 
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interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negó~fbs ~~ --_ 

estranhos aos fins sociais. 

OUINT A: O sócio DARCI SIMON 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. 

SEXTA: As demais cláusulas do Contrato Social consolidado, não atingidas pelo presente 

instrumento permanecem em pleno vigor. 

E pôr estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de 

Testemunhas: 

~ hlN-l~lo6 
Neli Dreifke 
CPF: 612.960.909-49 
C.I.: 12/R 2.039.661 SSP/SC .. 

• • ·AUTENTICAÇAO N• 05t043 •• _ 
Autentico 1 pr'""'' c6pla rotottatlca por "r uma 
rtprodu~lo ~11 do original qut me rol aprt~tntado, com • 
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iRw:mh ~o r-or ·•utenhcid.ade .3ís firm.:~(s i 
IdE: 
lDttRCI SHffi~l 
ii1cu fé. 
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T.J. 
CPF- .969-0C ATY15 
C.I. - 13/R-2.759.539 SSP/SC. 
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REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA-'ME 

CNPJIMF.: 03.809.314/0001-28 

- 1 4a (QUARTA) ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, nascido em 

01106/1981, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cella, n .0 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa Catarina, 

portador da Cédula de Identidade n.0 12/C- 3.682.736, expedida pela SSP/SC, em 02.08.1994 

e do CPF n.0 032.741.059-02 e D~CI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado 

pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliada na Rua 

Prefeito Albino Cerutti Cella, n. o 387, no Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado 

de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade n. 0 12/R - 444.813, expedida pela 

SSP/SC, em 11.11.1996 e do CPF n.0 220.936.999-15. Únicos sócios da Empresa 

"REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA - ME", e com o Título do Estabelecimento: 

REAFRIO, com sede na Rua Sagrada Família, n" 351, Loteamento Vale do Soi, no 

Município de Maravilha, CEP: '89874-000, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF 

sob n" 03 .809.314/0001-28, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o 

NIRE 42202827695, em 10.05.2000·, resolvem alterar seu Contrato Social já adequado ao 

NCC'e consolidado em data de 09 de Outubro de ~903, mediante as seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA: A sede da sociedade passará a ser na Rua Euclides Mario Canalle, n" 361, 

. .. BfÜITo Nova Morada, Município e Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 

89874-000. 

SEGUNDA: Fica incluído no objeto social a Fabricação de Máquinas e Aparelhos de 

Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial, Peças e Acessórios; Serviços de 

Dobras e Cortes de Chapas, Perfis e Tubos de Ferro e Alumínio; e Montagem de Máquinas e 

Equipamentos Industriais. Em Razão dessa modificação no objeto social a cláusula segunda 

do contrato social passa a ter a seguinte redação: O Objeto social é: 

a) FabricaçãÇ) de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar para uso 

D tico- Inclusive Peças; 
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c) Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Indu~<;-. -~ ',, ~ 
\ ... ' ~ 

e Comercial, Peças e Acessórios; · -. · , ' ' '"\-.4 

d) Serviços de Dobras e Cortes de Chapas, Perfis e Tubos de Ferro e Al~o; 
' .. -PR', -...... . 

e) Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais; 

TERCEIRA: Fica criada a Filial n° 1, que será instalada na Rua Sagrada Família, n° 351 , 

Loteamento Vale do Sol, Município de Maravilha, CEP: 89874-000, Estado de Santa 

Catarina, sendo destacado do Capital Social a importância de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), 

com inicio das atividades em 01 de Fevereiro de 2007. A Filial terá como objetivo social a 

Fabricação de: 
. .. 

a) Máquinas e Aparelhos de ltefrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial, 

Peças e Acessórios; 

b) Fogões, Refrigeradores, Máquinas de Lavar e Secar para uso Doméstico, Peças e 

Acessórios; 

c) Serviços de Dobras e Cortes de Chapas, Perfis e Tubos de Ferro e Alumínio; 

d) Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais; 

QUARTA: As demais cláusulas do Contrato Social consolidado, não atingidas pelo presente 

instrumento permanecem em pleno vigor. 

E pôr estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

- / M:.aravilha., SC, 01 de Fevereiro de 2007. 

~~' :/ ~ .......__....,~"-....L....-----+---
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REFRIBRASillND. E COM. L TDA ME 

CNPJ/MF 03.809.314/0001-28 

5" (QUINTA} ALTERACAO CONTRATUAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro. natural de Pinhalzinho/SC, casado pelo regime de Comunhão Parcial de 
Bens. empresário, residente e domiciliado na rua Santa Catarina, 326, Apto. 303. no Centro. em Maravilha. estado 
de Santa Catarina CEP 8987 4-000, portador do CPF n". 032.741 .059-02 e da Carteira de Identidade n°. 3.682. 736-
SSP/SC expedida em 18/02/2003 e DARCI SIMON. brasileiro. natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de 
Comunhão Universal de Bens, empresário residente e domiciliado na rua Pref. Albino Cerruti Cella, 387, no Centro, 
em Maravilha. estado de Santa Catarina CEP 89874-000, portador do CPF n° 220.936.999-15 e da Carteira de 
Identidade n°. 444 813-SSP/SC, expedida em 1 i/11/1996. únicos sócios da empresa REFRIBRASIL IN O. E COM. 
L TOA ME e com o título do estabelecimento "REAFRIO", com sede na rua Euclides Mario Canalle, 361, no Bairro 
Nova Morada, em Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ/MF sob o n°. 03.809.314/0001-28, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 
JUCESC sob o NIRE 4220282769-5. em 10/05/2000, resolvem alterar seu Contrato Social. já adequado ao Novo 
Código C1vil e consolidado em 09/10/2003, mediante as seguintes clausulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Capital Social que é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido e;m 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de 
R$ 1.QO (um real) cada quma. fica pela presente alterado para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), d.vid1dos em 
800.000 (oitocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota. O aumento de R$ 760.000.00 
(setecentos e sessenta mil reais} se origina da conta Lucros Acumulados, subscritos e integralizados pelos sócios. 
ila mesma proporção de sua participação no Capital Social em moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Em virtude da alteração ocorrida, o Capital Social da empresa fica assim distribuído entre os sócios da seguinte 
forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 

DARCI SIMON 

CLÁUSULA TERCEIRA 

400.000 quotas 

400.000 quotas 

R$ 400.000,00 

R$ 400.000,00 

50% 

50% 

As demais cláusulas do Contrato Sociai consolidado e posteriores 2lterações, não at1ngidas pelo presente 
instrumento permanecem em pleno vigor. 

CLAUSULA QUARTA 

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que doravante terá a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A SoCiedade g•ra soi:l o nome empresarial "REFRlBRASIL IN O. E COM. L TOA ME" 

A empresa adotará com ~itulo do Estabelecimento à expressão "REAFRIO' 
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_CLÁUSULA SEGUNDA 

A Sociedade tem sua sede na rua Euclides Mario Canalle, 361, no Bairro Nova Morada, em Maravi:hõ 
Santa Catarina, CEP 89874-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O objeto da sociedade será a exploração de: 

1- 2751-1100- Fabricação de fogões. refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico- inclusive 
peças; 

2- 4930-2102- Transporte rodoviário de cargas em geral; 

3 - 2823-2100 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 
peças e acessórios: 

4 - 2439-3/00- Serviços de dobras e cortes de chapas. perfis e tubos de ferro e alumínio; 

5 - 3321-0/00- Montagem de maquinas e equipamentos industriais. 

CLÁUSULA QUARTA 

O capital social no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). totalmente integralizado em moeda corrente e 
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R$ 1 00 (um real) cada quota, fica distribuído entre os sócios 
da seguinte form<J 

EDUARDO MIGUELSIMON 

DARCI SIMON 

CLÁUSULA QUINTA 

400.000 quotas 

400.000 quotas 

R$ 400 000,00 

R$ 400.000,00 

A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de junho de 2000 e seu prazo é indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA 

50% 

50% 

A sociedade possui uma filial instalada na rua Sagrada Família, 351. no Loteamento Vale do Sol, em Maravilha, 
estado de Santa Catar~na. CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ/MF sob o n°. 
03.809.314/0002-09, reg;strada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC sob o NIRE 
42900754146, em 09/03/2007, com a mesma atividade da Mafriz, com destaque de capital de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), tendo iniciado suas atividades em 01 de fevereiro de 2007. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais 
sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e p"eço, direito de preferência para a sua aquisição 
se postas à venda. formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

ClÁUSULA OITAVA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 
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CLÁUSULA NONA t-' . ~ ~~ ;:_-

A sociedade sera administrada pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMON e DARCI SIMON, er1 , on:unto o~;,,,... ' · •• • • • 
separadamente e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da soód1de, :·Jd"::ié'l e- " a''tu . -o~ 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da -......;.:._ 
sociedade, ficando v<;clado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Caberá aos administradores, a pratica dos atos necessários ou convenientes á administração da mesma, para tanto 
dispondo eles, entre outros poderes, dos necessarios para: 

1° · A representação da sociedade em Juízo e fora dele. ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer 
repanições públicas, autoridades federais. estaduais ou municipais, bem com autarquias, sociedade de economia 
mista e entidades paraestatais. 

2° · A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca, alienação, 
constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens móveis e imóveis da sociedade, 
determinando os respectivos termos, preços e condições. 

3° - A assinatura de quaisquer documentos, rnesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da 
sociedade, inclusive escrituras. títulos de dividas cambiais. cheques, ordens de pagamento e outros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração. procedendo à elaboração do inventario. do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quctas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradoí(es) qudndo for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Em StJas deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no§ 3° do Art. 1072 do 
Código Civil (Lei n° 1 0406/2002). 

C[ÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os sócios poderão. de comum acordo, fixar uma retirada mensal a tilulo de 'pró !abore' , observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o v~lor dos seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resoluçao, venf1cada 
em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
releção acs seus sócios 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ~~ .• ~ • • . , 

Os sócios e Administradores, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a a0mi·lis·ra•_:ãu ~' ::: • • • ·;::· 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitcs rleh, ? ~nr ~~ 
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 SÉTIMA 

Fica eleito o fórum de Maravilha, SC, para o exercício de o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma. na presença de duas testemunhas. que também assinam. 

Neli Dreifl<e 
CPF 612.960.909-49 
RG 2.039.661 -SSP/SC 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
I CERTIFICO o REGISTRO EM: 11/0612008 SOB N°: 20081358679 

IW . Protocolo: 081135867-9. DE 02/0612~· 
Empresa:42 2 0282769 S 
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I 
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REFR/BRASIL JND. E COM. L TDA 
Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova Morada 
Maravilha - SC. 

.,_ 

6a Altera 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, Separado, empresano, 
residente e domiciliado na Av. Padre Antonio, 290, Apto 301 . Centro, no município de Maravilha, 
estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do CPF n°. 032 .741 .059-02 e da Carteira de 
Identidade n° 3.682.736-SSP/SC; 
DARCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua da Arvore , 210, Bairro 
Panorâmico, no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do 
CPF n°. 220.936.999-15 e da Carteira de Identidade n°. 444.813-SSP/SC, únicos sócios da 
sociedade empresaría limitada que gjr<l sob o nome empresarial de REFRIBRASIL IND. E 
COM. L TDA com sede e domicílio na Rua Euclides Mario Canalle, 361 . Bairro Nova Morada, no 
município de Maravilha-Se. CEP ~9874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, com 
seu Contrato Social registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000, RESOLVEM de 
comum acordo alterar seu Contrato Social, nas condições e cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA: O objeto social fica alterado para: 

1 - 2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 
industrial e comercial, peças e acessórios; 

2-3314-7/07- Montagem de máquinas e equipamentos industriais; 

3- 2439-3/00- Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 

4-2930-1/01 -Fabricação de carrocerias tanque para caminhões; 

5- 4930-2/02- Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal e interestadual; 

SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada, con-solida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL 

1.1- Sob o nome empresarial de "REFRIBRASIL /ND. E COM. LTDA" gira uma sociedade 
empresária limitada, que será regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e 
supletivamente péla Lei das Sociedades Anônimas. 

1.2- A sociedade adotou como título do estabelecimento a expressão "REAFR/0". 

Cláusula 2- SEDE E FORO JURÍDICO 
2.1- A sede e foro jurídico da sociedade é na Rua Euclides Mario Canalle, 361 , Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-Se, CEP: 89874-000. 

Cláusula 3 - INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO 
3.1 -A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2000 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

Cláusula 4- DENUNCIA DE FILIAIS 

4.1 -A sociedade possui uma filial instalada na Rua Sagrada Família, 351, no Loteamento Vale 
do Sol, em Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica- CNPJ/MF sob o n° 03. 09.31 4/0002-09, registrada na Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina- JUCESC sob NIRE 42900754146, em 09/03/2007, com a mesma 
atividade da Matriz, com destaque de a ·ai de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), tendo iniciado suas 
atividades em 01 de fevereiro de 2007. 
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Cláusula 5- OBJETO SOCIAL 

5.1 -A sociedade tem por objeto social o ramo de: 

1 - 2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
industrial e comercial, peças e acessórios; 

2-3314-7/07- Montagem de máquinas e equipamentos industriais· 
' l 

3- 2439-3/00 -Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 

4 - 2930-1/01- Fabricação de carrocerias tanque para caminhões; 

5- 4930-2/02- Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal e interestadual: 

Cláusula 6- CAPITAL SOCIALIQUOTAS/RESPONSABILJDADE DOS SÓCIOS 

6.1 -O capital social no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) , totalmente integralizado em 
moeda corrente e dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
quota, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 400.000 quotas R$ 400.000,00 (50%) 

DARCI SIMON "'"400.000 quotas R$ 400.000,00 (50%) 

6.2- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do Capital Social. 

6.3 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem f ica assegurado em igualdade de condições e preço o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas a alteração contratual pertinente. 

6.4 - As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou 
gravadas total ou parcialmente a qualquer t ítulo, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula 7 -DA ADMINISTRAÇÃO .. 

7.1 -A sociedade é administrada pelos sócios EDUA'RDO MIGUEL SIMONe DARCI SIMON, em 
conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrarem ativa e passivamente a 
sociedade, em todos os atos judiciais e extrajudiciais, autorizados ao uso do nome empresarial, 
vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social. 

7.2- Caberá aos administradores, a pratica dos atos necessários ou convenientes à administração 
-da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para: 

1°- A representação da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente. perante terceiros, 
quaisquer repartições públicas , autoridades federais , estaduais ou municipais, bem com 
autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais. 

2° - A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca, 
alienação, constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens móveis e 
imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições. 

3° - A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade, inclusive escrituras, t ítulos de dívidas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7.3- Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal a 
titulo de pró-labore e cuja quantia será retirada men !mente pelo administrador. 
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Cláusula 8- DO EXERCÍCIO SOCIAL,BALANÇO,DESTINO DOS RESULTADOS \~,;. ~- •. ),,, 

8.1 -O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se en~~o 
em 31 de dezembro de cada ano. Z 

l 

8.2 - No final do exerciclo social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. ~ 

8.3- Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção 
de suas quotas de capitaL 

Cláusula 9 - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - 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 do sócio 
remanescente, o valor de seus .paveres 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 10- DA DECLARAÇÃO DE OESEMPEDIMENTO 

10.1 -Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem 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. 

E por estarem assim justos e contratados assihâm o presente instrumento, juntamente com 
02 (duas) testemunhas que a tudo presentes também assinam. 

Maravilha. SC, 01 de Dezembro de 2009. 
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. · :. . .J:D~ARDO MIGUEL ~IMON, brasileiro, natural de .Pinhalzinho/Sé, Casado pelo regime de 
·· '. .comunhão parcia! de. bens, empresário, re·sideiite é. domiCiliado na\1\v. Arauêária 1222 Centro· 

.no:.mt..il)icípjo, de M~rayilha, estàdo de Santa: Catafiha, CEP. 8~8~4-000; portador .. 'Clo 'cPF n°: 
· · ,03f.)41.05~-02 ~ da·Çarteirà .de ldentidá,de ·n~. 3.682 .736~S~P/SO; , .. · · · 

-DARCI . SIMON, ·brasileiro,: .natural de São Carfos/SC, casé;\do pelo - ~egime de Comunhão 
Universal ·de · Bens, empresário: . residente . e áomiciiiado · nà ·,Rua da . Arvorê · 21 O Bairro 

·. Panor,âmico, no município de Maravilha, estado de Santa ·~atarina,' CEP 89874:000, Portador 
:.;do .CPF n°. 2~0.936.9.99-1'5 e da Ca'rteira .de' Identidade nó. 444;81.3-SSP/SC, úr:licos sócios da 
· socié9áde empresaria .limitada, qi.Je gira sob o· nome empresariat ·d·e 'RÊFRIBRASIL ~ND. E 
CO/VI~ . LTDA com sed~ e dbmici~ ~ ·Rua Euclides Mario éanalle, 36·1, Bairro Nova r.Aoraçla, 
nb_ muniCípio de Maravilha-se. CEP: 89874-QOO, in.scrifa no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, 

, .· com seu Contrato · Social registrado · na. JUCESC sob · nJ 42202827695 em 10/05/2000, 
' :· .. ' . RÉ SOL VEM de comum aco'rdo alterar seu Contrato Social; nas CondiçÕes e. cláusulas 

s_egurntes: · · · 
' , õ ,I. , ·· · ' 

PRIMEIRA: O objeto social fica alterado para: 

t-·2823-2/00 ~ Fabi'icação ·•de · r:náq~inas e aparelho~ de.:refrigeração ~ ve!ltilação para ~s~ 
.if,ldtjstrial e:.cqmerçial-; peças e aqe~sqriÇ>s; J' · , .. 

· · 2··.~ 332,1~0/.00-:- Mont~g~m .de ~ã~uihas ~·, ~quipa~~-~~s)ndu~triais; 
· 3 _,:..· 2599~~/02-"' Serviços de.'dcib(as e cortes de chapa~. pertis .e tub'os d~ ferro. e a1umíniq; 

::· ·-. .. ~ · · ... :: . : · · .. 4.- i930~·1101 .-: F,abriçação :de cc;i.rrocerias ·tanq!Je para .Cáfili~hjSés;·: . ,' · , ~-
... ,· .... ' :· ·, .. 5 ~ 4~30·2/Ô2 ~ Tr~ris~ort~~ .rÓdo~iáriÔ de ~~rgas, i~t~mnmicÍ6~;.· int~,r~:?t~Ju'~l e .internacional; 

·: .. '• ·, 
J 

·, ' .. ; :. . l . .• • : .. . • : · • . . •. • . . . • \ ·• • ·. ., • ~ 

6..: 601 0.•2/02- Aluguel.de imóveis própr~os. 
··. . ."' 

,,'.: .. '. 

·'_ sl:Gut:.lo~.: - ~ Capita1 Social que é . de R$ 800.0~0;00: (Oitdcel1~os ·.n:iil ~e~is) , _dividido e_m 
· · 800.000 (Oitoc~ntas mil) quotas no valor de R$ 1,,00' (um· real)' cadé!! quota; f1ca pelo presente 
"-· alterado para R$ 10.0QO.OOO,'OO (Dez milhÕes ·de reais),· divididos ~m 100.000 (Cem mil) 
. qÚotas:, no valor de R$ 1 QO,OO (Cem ,rea.is) .cada .üma.· o a\jrriento de R$ !;!.200.000,00 {Nove 
milhõ~s e duzentos mil. reais) . se origina da conta · Lucros Acumulados, subscritos e 

:_ ihtegrali;::ados pelos sócios, na mesma proporção de sua . participação no .,Capital . Social em 
~ moeda corrente nacional. . . . . . . . 

'. 

TERCEIR~: Em virtude da. alteração ocorrida; o , Capital . Social dá empresa fie~. assim 
.distfib.uídb entre os sócios: . ' .. 

ED\,JARDQ.Mi,GUEL $1MON, 

. · DARÇI S.IMON .. 

. QUARTA: .À vis 
~egU.inte redaç~ "--1...-J.-

. . ,. ~ 

.. . . 

I 

50·.000 qÚotas (50?Al} .. 
. ··. ' -, ' 

R$ s.ooo:ooci,oo· . . ~ .. · . .. ·. 

so.ooo·quotas (50%) R$ 5.'000.000,0Q-~ 

ajustada; .. consolida-se :o contratl) sociãl, . com a 

··~· · ·····~ 
'· 

.•'" r-'_ 
\_-. 

~·-



. ,: ' . 

(
·.· ·~· 

~ .. \ 
·.· .. ·. · ··;:> 

t d~~~ula 1 ~.-NOM~· ·EMPR~SARI.AL ~, . · 
· · ·•,. . , . . . . . .. . . I 

. . 1.- 1-: .. · So~ o nome emprêsarial. de' "REFRIBRASIL IND. E .· COM. LTDA" g~ uma 
· ·'. soc1edade empresár!a limitada, qué :será re~ida p~r es_te.· contrato social, p la Lei 
. . ,10.406/2002 e suplet1varuente pela Le1 das Soctedades Anon1mas. . 

._1.?- .·. A ~ocie.dade. adotou _c~m.o títuio d() ~stabel~ciment~ ci:expJessã~_-uRf#AFRIO". 

.... . . ~, . 

:'~tá:~~llla 2 ~ SEÓE. E 'FÓRO.JÚRíDICO . . . . · .. 

2·.1_~ A~ sede e-foro jurídico. da ~ociedade é na Rua Euclides Ma~iCi Canalie, 361, Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-se. CEP: 89874-00o'. ·. · 

. . . . . . 
. :: Clá.ü~Uia 3 - :INI.CIO E. PRAZO ·oE DURAÇÃP . . , . . . 

. ~ .. 1 - A -~ociedade iniciou ,suas . atividá'des 'em· 01/06/2000 e seu prá.Zó de d~ràç~o é por te~po 
&ndetermiiJado. :. · . .. 

~ .'_:· .. : · · -.CÍãusuta:4 .- DENUNClA DE F.IUAIS · · 
'· ··. . . ': ··. (: . . ·~ . .. . ' . ·-... . . . . . ' . 
. : ...... · 4.1- - A -sociedade possui urrya filiat instalada na Rua Sagrada Famflia, 351 , no Loteamento 
. · ·. :·: · 'V~le çlo Sol, em· Maravllha,-estado .de Santa Catarina, ·-CEP.: 89!374-000 :.Inscrita rio -Cadastro 
· :._.: -: · ':'N;a:ci~nal da Pesspa: Juríc!ieà 7 CNPJ/MF sob. o n°. 03'.809.31410002~9. registrada ria Juhté\ 

Comercii:ll <lo ~stado de Santa .Catarina- JUCESC sob o NIRE 42900754146 em 09!0312007 
' COméHnesm~ 'atividade da M;atnz; '·com destague de capitàl de R$' 4.0QO,OO (quatro mil reais): 
· temdo:iniciado suas atividades e.m D1 de fever.eiro de 20bT 

·. · : · ·mã~stilà s· ~ O~JETO sOciAL · 
. 5,1 ·..:... ~ socieda~e tem ,por ob!eto social o rânio·de:' 

.· .. . 

. 1 :_ 2823-2/00. ,.. Fabricaç%1o de· máquinas e apqrelhos de ~efrigeração e :ventilação para uso 
'• .' industrial e· comercial, peças .e acessórios; 

·: .2 .-: 3.321 .:.Qf00 - ·M~ntager.~de máqui~as e equipameAtos· industriais; , . · 

··3 .:_ 2s9e-3/02 -serviços 9e ~obras e cortes de chap:as: perfi~ e.tt.Jbos de terro e"atumínlo; 

4 ..::._2930-1/01 '- Fabricação de carrocerias tanque para caminhões; · ' 

. . :. ' 5 '-:- 4930-2/02 -" rransporte r'odóviário de. cargas,'interr:nunicipal;, intére~faâu.al e internaCional i . 
• .• ',- ' • ""• 'I ' ·, · ' •' ' ,, ' - • ,. ' .' •.- I . ' 

:: / : · .-' ... )' .. · .. ;6.:,- ·60l:0-2/02 -:-Aluguel de imóveis ·próprios. . · . · ·· .. ·· · . · · · 
.• :~· . : · . .. ,·; :·. : .. -: .. ' \~·· ' .. ::: . . ' . ::- · _ .. _. :·· . . . · , ',· .·_ .. · )· . , .. _.· .-~ ·-;_· . ~ ··. ' 

. : .. ·· .. . -~ : .. CiáúsUia·-6 ·- CAPITAL,'SOCIAUQUOT A$/RESPONSABILIDADE DOS SOCJOS 
• • .!. .. . ·. - ' • • • • •• . ~ • 

·. ·6.J ..., o : capital ·sócial no valor de R$ 1o:ooo.OOO;OO (Ó~z · miihõe~ de .reais), totalmente 
. .· · . int~gr~iizad6 ei\1 moeda corrente nacional; divididos ém foo.ooo (Cem ·mil} quotas no· valor de 

.: · . . · · :R$ 1 00;:00 (Cem 'reais) cadàuma, fica assim disttjbuídq enn:e·,os sóçios> · 

:· . '. :·:.EoÚARDOMtGÜE~·s·IMÓN .·· · ... so.oooq~Ót~s :(soo/o) · · ..... , :r{$ .-5.o<)o:ooo,oo 
: . . . . . 

:· DARCi SIMQN .· · ·50.000 quotas (50%) ···R$· 5,00Q.OOO,OO 

6:2 ·.·..:.· A r~sponsabilidade. de· cada sócio é. .restrita ao y~lor .. de suas quotas, mas todGs ~ 
·respon'aem solidariament~ pel<:j mtegralizaçãp do Capital SociaL - . 0 

,:6 .. 3 :7, ~squotas ' são indi~s.iveise não pod~.rão se~ cedidas. o~ ·;r~nsferid~s a .~e~ceiros sem o ',' . 
·consentimento do outro soc1o, a quem fica ass~gura~o em. 1gualdade de cond,çoes e preço 'O/' 
direitÔ;de preferência ~á a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada ,{ 
cessão delas a alt Ç. co~tratú(;!lpertinente. 

~)'et,l!n$.. .também não poderão ser ·ca~cion'ada~ : empenháçlas ,' qner~das QU 
ente a qualquer1ítulo,sem al,Jtorí?áção do outro sócio, 

~· . ·q; ~ 2 

-- -1\UíE!\!T!CAÇÃO P-! 0 0&4385---- , 
Auttntleo a prtunto c6pla rotoatitlca por nr um~-~ 
rtproduçio fttl do original qut ma foi aprtunta~m • i'j · "\. 
qual eonftrl • Qou F; . ~-~ li ;.. ~ 

~ ~t ~ ·~ 

Emh~ davaradt. • ;I. ~M' I 
Mara a, ilo dt 2016 ~ !..!.' 
~~~~~~~~~~~~ ~ ' 
CINTIA VITÓRIA BARô§ Tabtlli Dnl;nada ,~ .P 
Emolumonto o: lU 3,00 nolo: lU 1 ,70 .. Total' 11$ • • 70 . ..,_. e Y) 
Selo Digital de Fiscallzaçlo · Selo normal .::;,~· • V\.J 
EHB77640·0QRQ 
Confira os dados do ato em:selo.tjsc.jus.br ! ~, ~ 
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• .. 

~ ., 

. . _.Ctál,.lsula _7 - DA ADMINISTRAÇÃO ;:~ - ~- ,-~. ''1: ~-})' 
. ' . :. 7._1 - .A sociedade é.admif!istrada pelos só"cios EDUARDO.MiG.UEL ·$1MQN.e D~RC I .".~ -~ ... ~ . 

,. , . , .. . . . . em ?()nJ.~.:~ntq , ou ,separadamente~. com .. J?Oderes e .atrib!-JÍções. d~ adminlstrap~m a · à e -
·· ': ·: .' .. passivamente a s()qledade, em t"bdos os atos judiciais e· extrajudiciais . autorizados. ao us~o · 

· •·:. · ; •. :. '· . : .· ·, :·_por,n~ empresarial, v~adado ~o e.ntanto~ em atividades estranhas ao bbjeto .socfaL ·. · . . . ....... __ _ 

.. 

· .. 7·.2 - ·.Caberá . aos administradores, ,a pratica dos. atos necessários ou convenientes à 
administraÇão da meSma, para tanto qispondo eles, entre outros ' poderes, dos. necessários· 
para: 

·1° -·. ~- :-represéntáçãoda sóciedade ."e~ ~utzo e fora dele; ativa · ·o~ passivam~nte, perant~ 
terç'~iros,. quaisquer repartiçõe~ públicas, au.toridade.s federais, estaduais . ou municipais; bem 
CQm a~tatqui~s, · sociedad~ de E3E:on'omia mista e enfidad~s parae~tatais .. · · . . 

. '2° ~A administração,.= orientaÇão. e direçao dos negócios soci~Ís; inclusive a compra, venda, 
· ti'~ca~: ali~na_ção; CORstit~iÇão de s_ara~tia hipotecária· o~ . penhor por q~:~afquer. for'n:ia_ de bens· 
movet$ ·e 1move1s da sociedade, defermmando os respectivos· termos, preços e condrçoes . 

. 3° - A ~ssinatura de quaisque~.documentos, m~smo, quando importem. em réspof'lsabilipade ou 
obr[gação da sociedade, inclusive esCrituras·, tít.ulos de c;livj.cfas cambiais, cheques, cir,dens de 
pagamento e outros: . . . . . 
,. '•I; 

T3 - .Pelos serviços• prestados a .sociédadé, os sócio.s poderao fixár.u.ma remu.neração memsa.l· 
. ;, ... ·-!"·título de· pró~iabore e cuja q~·antia será retiráda mensalmf?nfe pelo.administrad'?r: 

·:.' ' .. ::. ~ .:· . · :.· ·_. ._f4 - Nos . quatro·. :primeiros. meses ~eguirit~s ~o · térmiri? -do ·exercí<?o social · os 
:.. ,·. .. . . · ·• · · · deliberarão sobre ·.as ·cont~s ·e designarão administrádores .seJo"r 9 ~so. . · . · · 

sócios 

,:· .. : ... ··.. ··- . . . . . . . · .. 
'· ~- . . : 

· .. . . : 

· .· ciaus·u·,~ 8 ~ oo exE~c"ícto ·so.ci~L~ . BALANço, ôesl-tNo.·D_Ós,.Re&ucrAf?Os 

· :a. j. - ,. O .-exercícib ·s~éial coinc.idirá .c6"rn o _ano. ci~Ú,' lniciànd'o-se· ·em _Ú'1 .• de j~neiro e se 
:én.cerran9o ~.m 31 de dez~m):>ro d.é cada ano·. . · 

8.2 -:-'No final do ·exercício social, o~ adinini::;tradores pçestarâo . contas justificadâs de sua 
admir:ristração, procedendo-se a- elaboração do inventário, do bala.nço patrimonial e do Qalanço 
de' resultado econômico. . . . 

. · .8 .. 3 · ~ Ç)s lucr:os ou prejuízo apurados, serão distribuídc;>s . ou suport~dos peJÇ>~ sócios na 
.. . pro"porção de suas quotas! de cc;~pital. · • · ... . . .·, 

. ciã~s~tà ·9· ~ ~A"~e~tRAÔA.ou FAL.ECIMENTO oe. sócio . 
9.1 .- Faleeendo ou interditado ·q~alquér sócio, a sociedade. c~ntinyará ~uas atiiMades com os 
herdeiros sucessores e o in"capaz. Não· sendo possível ou "iQexistindo ·interesse dest~s. ou do 

. sÓcio .rem.ãnescente, o valor de seus haveres será apuradÇJ-e liquidado ,com base na situação 
:. , P?trimonial .da"sociedade, à da~.a da resolução, verificada em .. bàl;3nço_especi(31me,nte levan~ado.-
··· ... . . . . . . ·, . 

P~fagrafo .Único ~ ·omestno procediménto.se.ra.a'dotado emeutros c·asós em·que.a.Socledade 
.iê resoiva ~riÍ relaç~o ~ seu_ s~cio. . . . ·.. : . ' ::- '· . :'.· : ' ... ·. . : . . ' . ' ;. ; . . 

· Cláusula 10 ~ I;CLARAÇÃO DE DESEMPEDIMEN~O . . 
, 10.1 - Os dm· istradores. declaram sob as penas .da lei que. não estão impedidos de 
·exereçlre·m . a 

1 
inistração. da sociedade, ppr lei especial, 01,.1 -em virtude d~ condf?nação 

criminal, oU rrr .e eqcontrarem sob .os . efeitos dela, . a · pena q~e .vede, ainda que 

~·· ~ 3 

CINTIA VITORIA BAR • Tabolll Dnl; nada 
Emolumentos: RS 3,00.._ o: R.J 1,70 ··Total: R$&.70 

Selo Digital de Fiscalizaçlo • Selo normal 

·. 

EHB7783a-FFRW 
Confira os dados do ato em:selo.tjsc.jus.br 
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,.,···· .. 

.- . ·.·· · . ... . "'-~: ~. . 

· ... 

' .. ~ .~.· .. 

; . . : ~ 

~ ·. .. 
• ,· o • ~/· • • • 

'·· -- . · ' · · . · · - - · · . :. - . . · -~ U RA 

te~porariainent~ •. o acess~ a c~rgos públicos, ou por .crime .fa~c~t~~. do t:Jrev~riêação~ç~ 
111 

v-1.-,. 
O\J ·suborno, concussão, peculato. ou contra a· economia .. popu~r, contra o sistema f!fla ~ ~ 

_ n~cionál , contra normas ·de defesa da· concorrência, contra ás re_lações de consumo, fé icã ' 111 ·-~- i 
ou a,propriedade. · . . · .. _ . • . .;~ -.~-2 . ·--r-

:E por estarem assim ju.st~s e contratados assina~ 9 p~esente · instrumentó, juntamen)~ ..;. ·-~ ;,t -,,_;;;· 
com 02 (duas) testernLmhas ql.le a 'tudo pr-esentes também <;~ss.inam,_. --

·. ' '' ··. ·. . . . . · .. · , 

. ) . ' Maravilha, SC, '31 cte Dezembro cje 2012 . 
.· 

.I ... . 

·' 

. .Testemunhas: 

•:, 

·. ·. 

·' 

'·'. 

•- r 

:··: 

... ·.: 

!• .. ·; 

.. 

RICARD~ONZEN' 
.CPF - 781 .830:659~53 . 
.RG ...:.. 2.994.882- $SP/SC ,-

•, .. 
. 

•

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DE SANTA CATARiNA 
CERTIFICO O REGISTRO EM:07/06/2013'SOB N°: 201"31193678 

, Protocolo: 13{1193~7-8, DE 29{05/201~- ___ (W 
~resa : 4Z 2 0282769 5 ~~ 
"::FtUBRASIL I:ND . E CO><. LTDA _ _ B_LA_S-:C-:0-<:B-:0:-::R:-::G-=ES BARCELLOS 

SECRETÀRIO GERAL 

.. '•' 

' .. 

f"·. ,. 

. ' 

., 

':' .: 
. ,'• 

.··• 

.- i.~ 

·.·• 

.· '· 

- • -AUi'í:H-!T!CAC,fÂO N° OG4~8!>---
Autentlco a prnento copia rotoltttlca por aor uma 
reproduçlo ftol do original quo me rol aprnontado 

qual conrerl o dou Ft. 

Em to~ da vordado. 
Maravl a, d lo do 2016 

CINTlA VITORIA BARON \bolll Dnlgnada -~ 
Emolumentot: Rt 3,00 + sero·: RS 1.70- Tot&.l: ~.70 ~ 

Selo Digital de Fiscalizaçlo - Selo normal ·::..Q L-s 
EHB77838-KSZW -~ 
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REFRIBRASIL IND. E COM. L TOA 
Rua Euclides Mario Canalle, 361 , Bairro Nova Morada 
Maravilha - SC. 

. 
Ba Alteração Contratual-

'-
1 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, natural de Pinhalzinho/SC, Casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Araucária, 1222. Centro, 
no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do CPF n°. 
032.7 41.059-02 e da Carteira de Identidade n°. 3.682. 736-SSP/SC; 
DARCI SlMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua da Arvore 21 O Bairro 
Panorâmico, no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-'ooo, portador 
do CPF n°. 220.936.999-15 e da Carteira de Identidade n° 444.813-SSP/SC, únicos sócios da 
sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de REFRIBRAS/L IND. E 
COM. L TDA com sede e domicilio na Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova Morada, 

-no município de Maravilha-Se, C!if': 89874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, 
com seu Contrato Social registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 1 0/05/2000, 
RESOLVEM de comum acordo alterar seu Contrato Social, nas condições e cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: Fica pelo presente instrumento criada a Filial n.0 02, com sede na Rua Mato 
Grosso, 662, Bairro Setor 02, no município de Jaru, estado de Rondônia. CEP: 76890-000. 

SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL 

1.1- Sob o nome empresarial de "REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA" gi;a uma 
sociedade empresária limitada, que será regida por este contrato social, pela Lei 
1 0.406{2002 e supletivamente' pela Lei das Soçiedades Anônimas. 

1.2- A soci.E!c;lade adotou com~ título do estabeleci'inento a expressão "REAFR/0". 

Cláusula 2- ~EDE E FORO JURÍDICO 

2.1- A sede e foro iurídico da sociedade é na RÜa Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-Se, CEP: 89874-000. · 

• Cláusula 3 -INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO 

3.1 -A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2000 e seu prazo de duração é por tt~mpo 
indeterminado. 

Cláusula 4 - DENUNCIA DE FILIAIS 

4.1 - A sociedade possui duas filiais , sendo: 

Filial 01 -com sede na Rua Sagrada Família , 351, no Loteamento Vale do Sol, em Mara~il~a . 
estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jund1ca 
- CNPJ/rvlF sob o n°. 03.809.314/0002-09, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina- JUCESC sob o NI~R2900754146, em 09/03/2007, com a mesma atividade da 
Matriz, com destaque de_ cap! 1 de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) , tendo iniciado suas 
atividades em 01 de fevererro d, 2007. 

Filia-l 02 _ com sede na Rt~o Grosso, 662, Bairro Setor 02, no mumcipio de Jaru, estado 

de Rondô

4
n1a, CEP: 768~90-~ ~ , 

--<;/~---- C-/ 
/__.. .. ~ ----
~-

----





7.4 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término_ ~.ç, ;x-;er~ício socia: ::>s sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores se forG;~aso. 1, 

- ~ 

Cláusula 8 - DO EXERC~C:-o S:::>CI.Ç.,L BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS 

8_ 1 - O exercício socia~ coi71çjdirá- com o ano civil , iniciando-se em 01 de 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

\ 

8.2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital. 

Cláusula 9 - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - 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 do 
sócio remanescente, o valor .. de se .. us haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data dá 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 1 O - DA DECLARAÇÃO DE OESEMPEDIMENTO 

10.1 - Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem 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. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, junta11ente 
com 02 (duas) testemunhas que a tudo presentes também assinam. 

Maravilha, SC, 30 de Julho de 2013. 

RICARD~ONZEN 
CPF - 781.830.659-53 
RG - 2.994.882 - SSP/SC 

CINTIA VITORIA BARON Tabelll Dnl~nado 
Emolumentos. R$ 3 ,00 +"lo: RS 1,70 ·~ Total: R$4,70 
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r. CONVêNI~I - . . - . 
E .. lt~ IND. E COM. ~ T~ 

Rua Euclides Ma~io_ Canalle, 361, Bairro Nova Morada 
Maravilha . ·se. 

EDU A~ DO M~GUEL SIMoN: brasileiro. natural de Pinhalzinho/SC, Casado pelo regime de 
comunhao parc1al de ben;;; eml]resário, residente e domiciliado na Av. Araucária 1222 Centro 
no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador do 'cPF nº: 
032.741.059-02 e da Carteira de Identidade nQ. 3.682.736-SSP/SC; 
D~RCI SIMON, brasileiro, natural de São Carlos/SC, casado pelo regime de Comunhão 
Untversal_ de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua da Arvore, 21 o, Bairro 
Panorâmico, no município de Maravilha, estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, portador 
do CPF nº. 220.936.999-15 e da Carteira de Identidade nQ. 444.813-SSP/SC, únicos sócios da 
sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de REFRIBRASIL IND. E 
COM. L TDA com sede e domicilio na Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova Morada, 
no município de Maravilha-Se, C~: 89874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, 
com seu Contrato Social registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000, 
RESOLVEM de comum acordo alterar seu Contrato Social, nas condições e cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: O objeto social fica alterado para "Fabricação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; Fabricação de 
máquinas e equipamentos para uso na agropecuária; Montagem de máquinas e equiparP.entos 
industriais; Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 
Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional; Aluguel de 
imóveis próprios; Locação de caminhões, reboques e semi-reboques. sem motorista; Comércio 
varejista de produtos saneantes para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos de 
higiene e limpeza para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos químicos para uso 
agro-veterinário." 

SEGUNDA: Fica pelo presente· instrumento criada "'ér Filial n.9 03, com sede na Rua Ronie 
Paiva de Oliveira, 400, Bairro Alto Bela Vista, no município de Batatais, estado de São Paulo, 
CEP: 14.300-000, com objeto social de "Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos de uso industrial e agropecuário, partes e peças (4663-0/00 e 4661-3/00); 
Comércio varejista de produtos saneantes para uso agropecuário (4789-0/05); Comércio 
atacadista de produtos de higiene e limpeza para uso agropecuário (4649-4/08); Comércio 
~tacadista de produtos químicos para uso agro-veterinário (4684-2/99) ." 

TERCEIRA: A sociedade poderá constituir o Comitê de Sócios, que será comporto por todos 
os sócios da empresa, independente de sua participação societária e terá caráter permanente. 
Paragrato único: A empresa, a critério do Comitê de sócios, poderá dispor de Conselho 
Consultivo, com Regimento Interno próprio. 

QUARTA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 

seguinte redação: 

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL 

1 .1-

1.2-

· ·· ·~ 
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... , C'l 
Cláusula 2 - SEDE E FORO JURÍDICO ·;: L. !. '.,t.3_ '=õ 
2.1· A sede e forc: j1Hídic:' da -~ocied~d~ é na Rua Euclides Mario Canalle, 361 , Bairro f'\C>'-<a ,..-. -- · l> 
Morada, no mvnrCif"IO de Mar?.VI'ha-5G, c s~ : 89874-000. . 'h'*!>-'~~-~ 

Cláusula 3 ~ tNICI~ _E_ PRAZO DE _DURAÇÃO ~- ?\(.. 

3 .1 -A ~ocredade 1n1crou suas at1v1dades em 01/06/2000 e seu prazo de dura~ão é por tempo 
1ndetermrnado. 

Cláusula 4 - DENUNCIA o;:. F;UAIS 

4.1 - A sociedade possui duas filiais, sendo: 

Filial 01 - com sede n~ Rua Sagrada Família, 351, no Loteamento Vale do Sol, em Maravilha, 
estado de Santa Catarrna, CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional· da Pessoa Jurídica 
- CNPJ/MF sob o nQ. 03.809.314/0002-09, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina - JUCESC sob o NIRE 42900754146, em 09/03/2007 com a mesma atividade da 
M~triz, com destaque de capital de R$ 4.000,00 (quatro mil' reais) , tendo iniciado suas 
at1v1dades em 01 de fevereiro de 2007. 

Filial 02 - com sede na Rua Matô" Grosso, 662, Bairro Setor 02, no município de Jaru, estado 
de Rondônia, CEP: 76890-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ/MF 
sob o nº. 03.809.314/0003-90, registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o NQ 
11900163860, em 14/08/2013. com a mesma atividade da Matriz, sem destaque de capital 
social. 

Filial 03 - com sede na Rua Ronie Paiva de Oliveira, 400, Bairro Alto Bela Vista, no município 
de Batatais, estado de São Paulo, CEP: 14.300-000, com objeto social de "Comércio atacadista 
de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial e agropecuário, oartes e peças 
(4663-0/00 e 4661-3/00); Comércio varejista de produtos saneantes para uso agropecuário 
(4789-0/05); Comércio atacadista de produtos de higiene e limpeza para uso agropecuário 
(4649-4/08); Comércio atacadista de produtos químicos para uso agro-veterinário (4684-2/99) ." 

Cláusula 5 - OBJETO SOCIAL 

5.1 -A sociedade tem por objeto' social o ramo de "Fabricação de máquinas e aparelhos 
de refrigeração e ventilação para uso industrial e comêrcial, peças e acessórios; Fabricação de 
máquinas e equipamentos para uso na agropecuária; Montagem de máquinas e equipamentos 
industriais; Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 
Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal; interestadual e internacional ; Aluguel de 
imóveis próprios; Locação de caminhões, reboques e semi-reboques, sem motorista; Comércio 
varejista de produtos saneantes para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos de 
bigiene e limpeza para tJSo agropecuário; Comércio atacadista de produtos químicos para uso 
agro-veterinário." 

Cláusula 6 - CAPITAL SOCIAL/QUOTAS/RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - O capital social no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de 
R$ 100 ,00 (Cem reais) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios : 

EDUARDO MIGUEL SIMON 50.000 quotas (50%) R$ 5 .000.000,00 

DARCI SIMON 50.000 quotas (50%) R$ 5.000.000,00 

6.2 - A responsabilidade de cada sócio é strita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização o Capital SociaL 

6.3 - As quotas são indivisíveis e não 
consentimento do outro sócio, a que fie 

rão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
gurado em igualdade de condições e preço o 

2 

j 



direi!_? de preferência para a sua aquisição se postas a 'vendif·formalizando, 
cessao delas a alteração c.ontratual pertinente. ., 

6.4 - As qu~tas S?.::i~is ~am.Sém nã~ IJV'V'erão ser caucionadas, empenhadas, 
gravadas tota. ou pdrclahnE:nte a qual4uer título, sem autorização do outro sócio. 

t 
Cláusula 7- DA ADMIN!STRAÇÃO 

7.1 - A ~ociedade é admi•list:·a•la pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMON e DARCI SIMON, 
em ?OnJunto ou s~par<vhmente, com poderes e atribuições de administrarem ativa e 
passivamente a sociedade, em todos os atos judiciais e extrajudiciais, autorizados ao uso do 
nome empresanal, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social. 

7.2 - Caberá aos administradores, a pratica dos atos necessários ou convenientes à 
administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários 
para: 

12 
- A representação da sociedade em Juízo e fora dele , ativa ou passivamente, perante 

terceiros, quaisquer repartições wJblicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem 
com autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais. 

2g - A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra. venda, 
troca, alienação, constitu ição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens 
móveis e imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições. 

3º - A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7 .3- Pelos serviços prestados .a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal 
a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelo administrador. 

7.4 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administraqores se for o caso. 

7.5- A sociedade poderá constituir o Comitê de Sócios, que será comporto por todos os sócios 
da empresa, independente de sua participação sqcietária e terá caráter permanente. 
Paragrafo único: A empresa, a critério do Corflitê de sócios, poderá dispor de Conselho 
Consultivo, com Regimento Interno próprio. 

Cláusula 8- DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS 

8.1 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

8.2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital. 

Cláusula 9- DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
9.1 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros sucessores e o incapaz. Não . possível ou inexistindo interesse destes ou ~o 
sócio remanescente o valor de seus h ver · será apurado e liquidado com base. na s1tuaçao 
patrimonial da sociedade, à data dares luç o·: ve 'ficada em balanço especialmente levantado. 

( 

J 
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Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em out~;s casos em que a socie1®e\ · < )4 
se resolva em relaç~o a SE!U sócio. '- ~_.. ~,~ 

Cláusula 10 - _0A OECLARAyAO DE OC:3EMPEDIMENTO .\';.· ' ', 

10.1 - Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 1de condenação 
criminal, ou por se encontrdrem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesS0 a oHgos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, ~cubto, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normàs de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, juntamente 
com 02 (duas} testemunhas que a tudo presentes também assinam. 

Testemunhas: 

I ROETTO 
16.469-00 

.431.903-SSP/SC 

AICAFi~ONZEN 
CPF- 781.830.659-53 
RG - ·2.994.882- SSP/SC 

.•• ,. JUNTA COMERCIAl. DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
~-~~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 11 /07/2014 SOB N": 20140440763 

, Protocolo: 14/044076-3, DE 10/07/2014 

Empresa : 42 2 0282769 5 ~ 
REFRIBRASIL INP E COM. LTOA -·- 0EOCLESIO BECi<HÃÜ5e_R __ _ 

SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO 

·- - ------- - - --

llll~lll~l~mllmiiNIIIU~~~W~Miiiii\IIIHI 
374.355/14-9--- 4 

11~ I~H ~~ m~ 1~11 ~~H~ H~ I~~ 1~1~11 Wl 

I 
\...._ 

~ 
'tENTiCACAO N° 0é4:5BA-- w 

- - -AU · • ia fotottatlca por t tr uma ~ • 

:;;:::;.: ~~~·::~rl~~~al que m• foi aprmntaclo, com a ··c. -~~ 
qual conferi • clou F•- t!f' ~- (~\ 
~ daverdado. · A> J Emtut. ~016 • 

Maravilha, d~ r 0 _ . 
11"' 0 

ViTORIA BARON. Ta lli Onlgnada Y&., ~~ () 
CINTIA . RS 3 oo + ulo. I ,70 .. Total: RS-& ,70 'f,: ~ 
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REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA 
CNPJ N° 03.809.314/0001-28 

NIRE 42202827695 
MARAVILHA- SC 

10" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, casado sob o reg ime de comunhão parcial de bens, 

empresário, portador da Cédula de Identidade n° 3.682. 736, expedida pela SESPDC/SC, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 032.741.059-02, residente e domiciliado na Avenida Araucária, 

no 1222, Centro, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000; 

DARCI SIMON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 

empresário, portador da Cédula de Identidade n° 444.813, expedida pela SESPDC/SC, 
inscríto no CPF/MF sob o n° 220.936.999-15, residente e domiciliado na Rua da Árvore, n° 
210, Bairro Panorâmico, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-

000; 

Únicos sócios da empresa REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA, pessoa 
jurídica brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 03.809.314/0001-28, 

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n° 

42202827695, em sessão de 30/08/1983, estabelecida na Rua Euclides, n° 361, Bairro Nova 

Morada, Cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, resolvem alterar 

o presente Contrato Social nas condições a seguir. 

1. Aprovada a alteração do valor da quota passando de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 

1,00 (um real). 

2. Aprovado o aumento do Capital Social em R$ 9.820.944,00 (nove milhões oitocentos 
e vinte mil novecentos e quarenta e quatro reais), passando de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) para R$ 19.820.944,00 (dezenove milhões oitocentos e vinte 
mil novecentos e quarenta e quatro reais}, com a emissão de 9.820.944 (nove 
milhões oitocentas e vinte mil novecentas e quarenta e quatro) quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralmente subscritas e integralizadas, 
neste ato, da seguinte forma: 

2.1 O sócio EDUARDO MIGUEL SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e 
integraliza, neste ato, R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil 
quatrocentos e setenta e dois reais), mediante a entrega para a Sociedade da 
participação abaixo relacionada: 

(a) 4.910.472 (quatro milhões novecentas e dez mil qu 
quotas da sociedade NOVA ERA CONSTRUTOR 

C-~ 
Página 1 de 3 ~ 

,ntas e setenta e duas) 
DA, pessoa jurídíca 

jJ;:r .J 



REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA 
CNPJ N° 03.809.314/0001-28 

NIRE 42202827695 
MARAVILHA - SC 

1 oa ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 06.955.773/0001-08, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob 
o no 42203497184, em 23/08/2004, estabelecida na Avenida Maravilha, n° 456, 
Sala 104, Centro, Cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-
000, no valor de R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil 
quatrocentos e setenta e dois reais); 

2.2 O sócio DARCI SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e integraliza, neste 
ato, R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil quatrocentos e setenta 
e dois reais), mediante a entrega para a Sociedade da participação abaixo 
relacionada: 

(a) 4.910.472 (quatro milhões novecentas e dez mil quatrocentas e setenta e duas) 
quotas da sociedade NOVA ERA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica 
brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 06.955.773/0001-08, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob 
o no 42203497184, em 23/08/2004, estabelecida na Avenida Maravilha, n° 456, 
Sala 104, Centro, Cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-
000, no valor de R$ 4.910.472,00 (quatro milhões novecentos e dez mil 
quatrocentos e setenta e dois reais); 

3. Em virtude do ora deliberado, fica alterado o caput da Cláusula 6, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

CLÁUSULA 6- CAPITAL SOCJAUQUOTASIRESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1- O capital social no valor de R$ 19.820.944,00 (dezenove milhões oitocentos e vinte mil 
novecentos e quarenta e quatro reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
divididos em 19.820.944 (dezenove milhões oitocentas e vinte mil novecentas e quarenta e 
quatro) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre 
os sócios: 

SOC/OS QUOTAS 
EDUARDO MIGUEL SIMON 9.910.472 
DARCI SIMON 9.910.472 
TOTAL 19.820.944 

4. Aprovada a alteração da Cláusula 8 do Contrato Social, co 

novo item versando sobre a possibilidade de distribuição des 

·- ·À!JT&NTIC.~ÇÁO N: 05lM30--
Auttnllco 1 prtnntt c6pla rot01ttllca por ur 11m1 
rtproàY~Io fttl do ortelnal Qllt mt ror apreuntado, com 
qyaJ conftrt t dou Ft. 
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REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA 
CNPJ N° 03o809o314/0001-28 

NIRE 42202827695 
MARAVILHA - SC 

10" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

"CLÁUSULA 8 - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS 

~ o 

o 

.• 

8. 1 - O exercício social conincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

8. 2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 

administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 

de resultado econômico. 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 

proporção de suas quotas. 

8.4 - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a 

aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida 

deliberação. 

5. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social de 

Constituição e alterações posteriores, não revogadas por esta alteração contratual. 

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrume 

teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com dua 
i 

qualificadas. 

Sócio 

abaixo 

Testemunhas: 

~~~ RG:l( OI({), Ó ,;1) órgao Exp: _5ç p 1_5-C. 
CPF· ?' 1-

RG:S Obq oc:tct órgão Exp:5Sf>-'5(:; 

CPF: CJ€>.;1 . 4j) o 109- '1J'i (Jj!j_ !i/.]1(5 . f{ 

•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 0610112015 SOB N°: 20147599199 

Protocolo: 141759919-9, DE 191121201~ 
Empresa:42 2 0282769 5 
REFR.laRASIL INDUS'l"RIA E 
COr<ERCI O L !DA - BLASCO BORGES BARCELLOS 

SECRETÁRIO GERAL 

Página 3 de 3 

• • .,1._!JfiN TJC.~ÇÁO N' 05!U30--. 
Autentico 1 pruentt c6pla fotoetttlcl por 11r ume 
rtproduçlo "'I do original que mt foi tpre11ntado, com a 
qual collfert e dou ,.. 

oJO 

~ 
~~ 
!") -r<? 
~ ~ 

IIJI0200-IZMD ~ . '>-
Conftra oa dadoa do ato 1m: aelo.tjac:.jua.br ~ J 0 

"'QUA1.0U!J\EMENDAOU RASURA ii!RÁ CQNSlOIEAA.OO COMO IHDICtO DI A.DUI.Te:M.Ç.lo· ~ 



~ .. ' ........ 

REFRIBRASIL INDÚSTRIA E CôMÉRCI~ "-TOA 
CNPJ N° 03.809.314/0001-28 

NIRE 42202827695 
MARAVILHA- SC 

112 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, portador da Cédula de Identidade n° 3.682. 736, expedida pela SESPDC/SC, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 032.741.059-02, residente e domiciliado na Avenida Araucidria, n° 
1222, Centro, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000; 

DARCI SIMON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, 
portador da Cédula de Identidade n° 444.813, expedida pela SESPDC/SC, inscrito no CPF/MF 

sob o n° 220.936.999-15, residente ""e domiciliado na Rua da Árvore, n° 210, Bairro Panorâmico, 
na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000; 

Únicos sócios da empresa REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA, pessoa jurídica 

brasileira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 03.809.314/0001-28, devidamente 

registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n° 42202827695, em sessão 

de 30/08/1983, estabelecida na Rua Euclides , n° 361, Bairro Nova Morada, Cidade de 

Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, resolvem alterar o presente Contrato 

Social nas condições a seguir: 

1. Aprovado o aumento do Capital Social em R$ 25.504.162,00 (vinte e cinco milhões 
quinhentos e quatro mil cento e se.ssenta e dois '"reais) , passando de R$ 19.820.944,00 

(dezenove milhões oitocentos e vinte mil novecentos e quarenta e quatro reais) para R$ 

45.325.106,00 (quarenta e cinco milhões trezentos e vinte e cinco mil cento e seis reais), com a 

emissão de 25.504.162 (vinte e cinco milhões quinhentas e quatro mil cento e sessenta e duas) 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralmente subscritas e 

inte_gralizadas, neste ato, da seguinte forma: 

a) O sócio EDUARDO MIGUEL SlMON, anteriormente qualificado, subscreve e 

integraliza, neste ato, 5.926.487 (cinco milhões novecentas e vinte e seis mil 

quatrocentas e oitenta e sete) quotas, no montante de R$ 5.926.487,00 (cinco milhões 

novecentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais), sendo: R$ 0,58 

(cinquenta e oito centavos de real) em moeda corrente nacion · R$ 5.926.486,42 
(cinco milhões novecentos e vinte seis mil quatrocentos e•'-A-m:;!ln>rlõl e seis reais e 

dito que· possui quarenta e dois centavos) mediante capitalização do direito 

perante a Sociedade. 
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REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 'L TOA 
CNPJ N° 03.809.314/0001-28 

NIRE 42202827695 
MARAVILHA - SC 

11 3 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

b) O sócio DARCr SIMON, anteriormente qualificado, subscreve e integraliza, neste ato, 

19.577.675 (dezenove milhões quinhentas e setenta e sete mil seiscentas e setenta e 

cinco) quotas, no montante de R$ 19.577.675,00 (dezenove milhões quinhentos e 

setenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais), sendo: R$ 0,05 (cinco centavos 

de real) em moeda corrente nacional; e R$ 19.577.674,95 (dezenove milhões 

quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos) mediante capitalização do direito de crédito que possui perante a Sociedade. 
";. 

2. Devido o ora deliberado, fica alterado o caput da Cláusula 6 , que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA 6 - CAPITAL SOÇIAUQUOTAS/RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1- O capital social no valor de R$ 45.325.106,00 (quarenta e cinco milhões trezentos e vinte e 
cinco mil cento e seis reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividfdos em 
45.325.106,00 (quarenta e cinco milhões trezentas e vinte e cinco mil cento e seis) quotas, no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

S CIOS QUOTAS VALOR(R$ 
EDUARDO MIGUEL S!MON 15.836.959 15.836.959,00 
DARCJSIMON 29.488. 147 29.488.147,00 
TOTAL .... - 45.325.106 45.325.106,00 

3. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social de 

Constituição e alterações posteriores, não revogadas por esta alteração contratual. 

·E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento e 

teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com 

qualificadas. 
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REFRIBRASJL IN O. E COM. L TOA 
Rua Euclides Mario Canalle, 361, Bairro Nova Morada 
Maravilha - SC. 

EDUARDO MIGUEL SIMON, brasileiro. Casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, nascido em 01 /06/1981 em Pinhalzinho/SC, residente e domiciliado na Rua 
Prefeito Albino Cerutti Cella , 500, Centro, no munic.pio de Maravilha, SC, CEP 89874-000, 
portador da Carteira de ldenttdade n°. 3.682.736-SSP/SC e CPF n°. 032.741.059-02; 
DARCI SIMON, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, 
nascido em 27/09/1956 em São Carlos-Se, resident•e e domiciliado na Rua da Arvore 210 
Bairro Panorâmico, no município de Maravilha, SC, CEP 89874-000, portador da Carteira d~ 
Identidade n°. 444.813-SSP/SC e CPF n°. 220.936.999-15, únicos sócios da sociedade 
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de REFRIBRASIL INO. E COM. 
L TOA com sede e domtcilio na Rua Euclides Maric Canalle . 361 , Bairro Nova Morada. no 
município de Maravilha-Se. CEP: 89874-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.809.314/0001-28, 
com seu Contrato Soctal registrado na JUCESC sob n° 42202827695 em 10/05/2000, 
RESOLVEM de comum acordo alterar seu Contrato Social, nas condtçôes e cláusulas 
seguintes: 

PRIMEIRA: Fica pelo presente instrumento alterado o endereço sede da fil ial 02, passando 
para Avenida Juscelino Kubitschek, 1875, Batrro Jardim Novo Honzonte, no município de Jaru, 
estado de Rondônia, CEP: 76890-000 . 

SEGUNDA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 

Cláusula 1 -NOME EMPRESARIAL 

1.1- Sob o nome empresarial de "REFRIBRASIL /NO. E COM. LTOA" gira uma 
sociedade empresária limitada, que será re(lida por este contrato social, pela Lei 
10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas. 

1.2- A sociedade adotou como t itulo do estabelecimento a expressão "REAFRIO". 

Cláusula 2- SEDE E FORO JURÍDICO 

2.1- A sede e foro jurídico da sociedade é na Rua Euclides Mario Canalle. 361 . Bairro Nova 
Morada, no município de Maravilha-Se. CEP: 89874-000. 

Cláusula 3 -INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO 

3.1 -A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2000 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

Cláusula 4 - DENUNCIA DE FILIAIS 

4.1 -A sociedade possui três filtais. sendo: 

Filial 01 - com sede na Rua Sagrada Família, 351, no Loteamento Vale do Sol, em Maravilha, 
estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
- CNPJ/MF sob o n° 03.809.314/0002-09. registrada na Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina - JUCESC sob o NIRE 42900754146. em 09/03/2007, com a m sma atividade da 
Matriz, com destaque de capital de R$ 4.000,00 (~uatro mil reats) . t do iniciado suas 
atividades em 01 de fevereiro de 2007. 

Filial 02- com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 1875, Bairro Ja · ' ovo Horizonte , no 
município de Jaru, estado de Rondônia, CEP: 76890-000, inscrita n~ stro Nacional da 
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. . 1;;~ TUJ?-<l ~ç. 
Pessoa Jundtca -::- CNPJ/MF s~b o n°. 03.809 314/00D3-90. re.;Jbtrada nc. Junt;:; Comerei\ 'ãb'\ , . ~ 
Esta?o de Rondoma sob o N 11900163860, em 14/08/20 13, t;Om a n•~srna a;ividad da • .• ('J n 
Matnz, sem destaque de capital social. : • • "'· 7., ;; 

~ '- ~ .. ._ '-
Filial 03 -_com sede na ~ua Ronie Paiva de Oliveira, 400 _Bairro Alto Bela Vista, no municí~ <....... " 
de ~atata1s, estado de Sao Paulo, CEP: 14.300-000, nscnta no Cadastro Nac1onal da Pesso~IJ!· 
Jund1ca - CNPJ/MF sob o n°. 03.809 314/0004-70, registrada na Junta Comercial do Estado de .__..L. _ _:_ __ 
São Paulo sob o No 3590479222-5, em 13/10/2014, com objeto social de "Comércio atacadista 
de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial e agropecuário, partes e peças 
(4663-0/00 e 4661-3/00); Comércio varejista de produtos saneantes para uso agropecuário 
(4789-0/05); Comércio atacadista de produtos de hi9iene e limpeza para uso agropecuário 
(4649-4/08); Comércio atacadista de produtos químicos para uso agro-veterinário (4684-2/99)." 

Cláusula 5- OBJETO SOCIAL 

5.1 -A sociedade tem por objeto social o ramo de "Fabricação de máquinas e aparelhos 
de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; Fabricação de 
máquinas e equipamentos para uso na agropecuária, Montagem de máquinas e equipamentos 
industriais; Serviços de dobras e cortes de chapas, perfis e tubos de ferro e alumínio; 
Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, int:lrestadual e internacional; Aluguel de 
imóveis próprios; Locação de caminhões, reboques e semi-reboques, sem motorista; Comércio 
varejista de produtos saneantes para uso agropecuário; Comércio atacadista de produtos de 
higiene e limpeza para uso agropecuário; Comércio atacad1sta de produtos químicos para uso 
agro-veterinário." 

Cláusula 6- CAPITAL SOCIALIQUOT AS/RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6.1 - O capital social no valor de R$ 45.325.106,00 (Quarenta e cinco milhões. trezentos e 
vinte e cinco mil, cento e seis reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 
divididos em 45.325.106 (Quarenta e cinco milhões. trezentas e vinte e cinco mil, cento e seis) 
quotas no valor de RS 1 ,00 (um real) cada uma, sendo ass1m distribuídas entre os sócios: 

EDUARDO MIGUEL SIMON 15.836 959 quotas R$ 15.836.959,00 

DARCI SIMON 29.488.147 quotas R$ 29.488.147,00 

6.2 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social 

6.3 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas a alteração contratual pertinente . 

6.4 - As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas , oneradas ou 
gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula 7- DA ADMINISTRAÇÃO 
7 .1 -A sociedade é administrada pelos sócios EDUARDO MIGUEL SIMONe ARCI SJMON, 
em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de a i strarem ativa e 
passivamente a sociedade. em todos os atos judiciais e extrajudiciais, ut rizados ao uso do 
nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto s 
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7.2 - Caberá aos administradores a pratica dos atos nt:.cosGá~ios ou 
administração da mesma, para tant~ dispondo eles, entre outro:; poder&~ . 
para: 

/ 

1° A t - d . d d . . . ~<-'\ - represen açao a SOCie a e em JuiZO e fora dele, ativa ou passivamente, perant <>.,. 
terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem ·-l1~_.:....;~ 
com autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais. 

2° - A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, 
troca, alienação, constituição de garantia hipotecária ou penhor por qualquer forma de bens 
móveis e imóveis da sociedade, determinando os respect ivos termos, preços e condições 

3° - A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou 
obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos ce dividas cambiais, cheques, ordens de 
pagamento e outros. 

7.3- Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal 
a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelo administrador. 

7.4 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores se for o caso. 

7.5 - A sociedade poderá constituir o Comitê de Sócios, que será comporto por todos os sócios 
da empresa independente de sua participação societária e terá caráter permanente. 
Paragrafo único: A empresa, a critério do Comitê de sócios. poderá dispor de Conselho 
Consultivo, com Regimento Interno próprio. 

Cláusula 8- DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS 
8.1 - O exercício social coincid irá com o ano civil , iniciando-se em 01 de janeiro e se 
encerrando em 31 de dezembro de cada ano. 

8.2 - No f inal do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo-se a elaboração do invent3rio, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico 

8.3 - Os lucros ou prejuízo apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital 

8.4 - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a 
aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida 
deliberação. 

Cláusula 9- DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 

9.1 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse de tes ou do 
sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base a situação 
patrimonial da sociedade, à data da reso lução, verificada em balanço especialme e levantado 

Parágrafo Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos 
se resolva em relação a seu sócio. ~ 
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Cláusula 10 - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO "t-~ .... , 

o 
10.1 - Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos ~ 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaç ~ 

criminal , ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que '"ft 
----~ 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. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para os fins a 
que se destina. 

Maravilha, SC, 21 de Março de 2016. 

~~ 
EO.U:ARDG-MlGUEL SIMON 
-~ 

· •· -• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA o::ATARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM. 06104/2016 SOB N°. 20169679322 

Protocolo: 161967932·2. DE 06/0412016 n,t 
Empr<>sa : 42 2 0282769 5 l:{j'f 
REFRIBAAS!L WD E COM. LTDA - -- __ j__). 

ANDRE LUIZ DE REZENDE 
SECRETÁRIO GERAL 

4 



/ 



I 

• 

• • ·AU1EtN":'!<:Aç/,O N' Oó85õ~-... . 
Awttnllco ~ "r~11nl1 cci~l~ <oto•k,tiN '~~"' .... Llltl$ 
reprodllslo 1111 llo or1flnal qye 111t foi apreltntado, com 1 
qylf COnftr1 I dOII Ft. 



I w 

\ I 
J 



- - c 
CERTIDAO DE PROCURAÇAO :_ 

C E R T I F I C O que, revendo o arquivo deste Tabelionato de Notas, verifiquei quê.·. 
às fls. 286/287 do Livro no 100, protocolo n° 4582, consta um instrumento de , 
Procuração do seguinte teor: PROCURAÇÃO bastante que faz REFRIBRASIL 
IND. E COM. L TOA à RICARDO ANDRE KONZEN e DENISE HEINECK como 
adiante se declara: SAIBAM quantos este Público Instrumento de Pro~uração 
bastante virem que aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e 
quatorze (16104/2014), nesta Cidade, Município e Comarca de Maravilha, Estado de 
Santa Catarina, neste Tabelionato de Notas, com sede na Avenida Anita Garibaldi, 
n° 340, Salas 206 e 207, Centro, compareceu a outorgante REFRIBRASIL IND. E 
COM. L TOA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob n° 
03.809.31410001-28, com sede na Rua Euclides Mario Canal/e, n° 361, Bairro Nova 
Morada, nesta cidade, município e comarca de Maravilha (SC), sendo, neste ato, 
devidamente presentada por seus sócios administradores, EDUARDO MIGUEL 
SIMON, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 
3.682 736-SESPDC/SC, expedida em 0410212010, inscrito no CPFIMF sob n° 
032.741.059-02, residente e domiciliado na Avenida Araucária, n° 1.222, centro, 
nesta cidade. município e comarca de Maravilha (SC); e. DARCI SIMON, brasileiro, 
casado, empresano, portador da Cédula de Identidade RG n° 
12R-444.813-SESPISC, expedida em 1111111996, inscrito no CPFIMF sob n° 
220.936.999-15, residente e dom1c1fiadt:;, na F?ua da Árvore, n° 210, Bairro 
Panorâmico. nesta cidade, município e comarca de Maravilha (SC)' nos termos da 
8° Alteração Contratual - Consolidad·a registrada na Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina, sob n° 20132145766 sos cincc. dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e treze (05/0812013), que me for &pl&sentada e ficará arquivada nestas 
notas. alteração esta que os sócios admmistrodores acima descritos. declaram, sob 
responsabilidade civil e crimmal, 0ão hav·er al1erações posteriores ao registro 
supracitado; reconhecidos como os prop.·ios de mim, CINTIA VITÓRIA BARON 
Tabeliã Substituta, do que dou fé; e, pela outorgante, neste ato devidamente 
presentada por seus sócios administradores, me foi dito que por este público 
instrumento e na melhor forma de direito nomeia e constitui seus bastantes 
procuradores, podendo agir em conjunto ou ISOladamente, RICARDO ANDRE 
KONZEN, brasileiro, divorciado, contador portador da Cédula de Identidade RG n° 
2 994 882 - SSP!SC, inscrito no CPFIMF sob nc. 781 830.659-53. com endereço 
profissional na Rua Euclides Mario Canaile, n° 361, Bairro Nova Morada, nesta 
cidac':J, mumcípio e comarca de Maravilha (SC); e, DENISE HEINECK, brasileira, 
solte1ra, maior. administradora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.084.483 
- SESP/SC, expedida em 0310112014, inscrita no CPF/MF sob n° 038.102.699-05, 
nasc1da aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e 
oitenta e três (24/1 011983). filha de Te/vino Heineck e E li se Heineck, com endereço 
profissional na Rua Euclides Máno C:anahe. nc 361 . Bairro Nova Morada nesta 
c1dade mumcípio e comarca de Matavilha (SCJ dados fornecidos por declaração 
ficando a outorgante, neste ato deVJCJamente presentada por seus sócios 
administradores, responsáveis pela s;.;a vera-::;tuade ou quaisquer incorreções para 
o fim especial de administrar a empresa outorgante. podendo para tanto· assinar 
recibos e quitações, movimentar contas bancánas em quaisquer estabelecimentos 
de crédito, depositar e retirar qua1squer quantias, verificar saldos bancários 
requerer talonários, abrir e encerrar contas bancárias, emitir. endossar e assinar 
cheques. duplicatas. cédulas de crédito comerc1al, letras de câmb1o e outros títulos 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL <;;_UON 

ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE MARAVIL ~ "l.ro 
TABELIONATO l?E NOTAS E PROT~STO DE TÍTULOS u !)'~ o 

CINTIA VITORIA BARON- TABELIA DESIGNADA <1l I _ 
ANDRÉ MARCOS DA SILVA - TABELIÃO SUBSTITUTO 1>- .-u 

Av. Anita Garibaldi, n• 340, Salas 206/207, Centro, MaravilhaiS C - Cep: 69874-000- Fone/Fax: (49) 3664-3 1:1 : (\~« \. 

de crédito bem como contratos. autorizar a emissão de ordens de pagamentfi: ,0 
-

trânsferências interbancárias, assinar requerimentos e outros papéis decorrentes 45 ~\ --1 
atividade de gestão, admitir e despedir empregados, representar a empresa eJ'K? ) \ ~ \ 
repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, perante o INSS, 
Receita federaf, Empresa Brasileira de Correio e Telegráfos, empresas 
concessionárias de serviços Públicos, representá-la em juízo e fora defe, em 
quafquer instância ou tribunal, na Justiça do Trabafho, na Justiça Comum e na 
Justiça Federaf, podendo constituir procuradores com poderes para o foro em geral, 
com cláusufas: "Ad e extra-judicia", propor e contestar ações, acordar, transigir, 
recorrer, interpor recursos, requerer falências, conceder ou embargar concordatas, 
desistir, firmar compromisso e praticar tudo o mais que preciso for, para o bom, fiel e 
integral desempenho do presente mandato. (Procuração processada sob minuta). 
Os dados contidos na presente procuração foram fornecidos por declaração ficando 
a outorgante, neste ato devidamente presentada por por seus sócios 
administradores, responsáveis pela sua veracidade ou quaisquer incorreções. 
Conforme estabefece o artigo 884 do Código de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de Santa Catarina, fica dispensada a presença de testemunhas, 
uma vez terem sido as partes identificadas por documentos que me foram 
apresentados. E assim o disseram e me pediram este instrumento que lhes li, 
acharam conforme, aceitaram, outorgaram e assinam. Eu, CINTIA VITÓRIA 
BARON, Tabeliã Designada, o processei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em 
público e raso.Emolumentos: R$39,90 + Selo: R$1,45 ASSINADOS: EDUARDO 
MIGUEL S!MON - REPRESENTANTE DA OUTORGANTE, DARCI SIMON -
REPRESENTANTE DA OUTORGANTE, CINTIA VITÓRIA BARON - TABELIÃ 
DESIGNADA. É o que se CONTÉM no referido livro e folha, cujos dizeres da 
procuração respectiva fiz extrair bem e fielmente por intermédio da presente 
certidão, do que dou fé. Eu, t~ ,23 Substituta que a conferi, 
subscrevo e assino em público e raso~ umentos: R$7 ,95 + Selo: R$1,45 + 
Folhas Excedentes: R$2 ,60 

Maravilha 01 de outuorc de 2014. 
Em test" ~da verdade. 

e~ ADRIANA FAAN 
23 Substituta 

* 
* 
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Poder JUdiciário 

Estado de Santa Catanna 

Selo 01gital de Fiscalização 

Selo normal 

DPS72885-J2YU 
Conf1ra os dados do ato em· 

selo.tisc.jus.br 



' h' 

., ;, 

•, 
"'-

f 

v 

"\ 

-'r ~ 

,. .. J fx/ 

vc}· 
• 1 

P-/ 
' (viL 

h "' ~ .. 



'•. 

· .. 

' 

•• -AüTENTICACAO N' ~14if--
Auto~tl~; 1 pr .... ;,;o d1111 ;oto~t.tl't por 10r uma 
rtprodu;&o ~oi do original quo mo fal &~~ruontado, com • 
qual conferi 1 dou F.t. 

--

\ 



CARTA DE CREDENCIAMENTO 

~ 
Através da presente, credenciamos O Sr. CARLOS EDUARDO MOLAIA, portador(a) da Cédula de 

Identidade n° 40. 171.796-3 e CPF sob n° 296.815.648-98, residente e domiciliado no endereço Rua 

das Azaleias, 55, Bairro Jardim Rinaldi, Pirajuí- SP a participar da Licitação instaurada pelos órgãos 

do Município de Nova Cantu - PR, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2016, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa REFRIBRASIL IND E COM LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 03.809.314/0001-28 conferindo-lhe 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber 

intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Maravilha- SC, 1 O de Junho de 2016 

CARIMBO CNPJ 

~fR\aRASil.INO. E=·-~~ 
CNPJ: 03.809·31!~.. B .. •-ya Momd 

· ()analle = 1 - • rw 
Rua Euclld~. ~~~967~ _ Maravilna 

Refribrasil Indústria e Comercio Ltda. 
Ricardo André Konzen 

RG. n° 2.994.882 SSP/SC 
CPF: 781.830.659-53 
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PROCURAÇÃO 0 ... .. .. ;: . 
~-- --y 

OUTORGANTE: REFRIBRASIL I NO. E COM. L TOA, devidamente cadastrada sob o CNPJ: 
03.809.314/0001-28, situada na Rua Euclides Mario Canalle, n°. 361, Bairro Nova Morada -
Maravilha/Se, CEP 89.874-000, neste ato representado pelo seu Sócio: EDUARDO MIGUEL 
SIMON, brasileiro, carteira de identidade n°. 12C 3.682.736 - SSP/SC e CPF n°. 032.741.059-
02, Residente na Avenida Padre Antonio, n°. 290 - Apto 301 - Centro - Maravilha/Se, CEP 
89.874-000. 

OUTORGADO: CARLOS EDUARDO MOLAIA, devidamente cadastrada sob o CPF: 
296.815.648-98, e sob o RG.: 40.171.796-3, , residente e domiciliado no endereço Rua das 
Azaleias, 55, Bairro Jardim Rinaldi, Pirajuí- SP FINALIDADE: Representar a outorgante perante a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR, no que se referir ao PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 019/2016. 

PODERES: Pelo presente instrumento de mandato a Outorgante confere a Outorgado plenos 
poderes para atuar perante aos Órgãos da Administração Pública direta e indireta das esferas: 
Federal, Estadual e Municipal, a quem confere amplos e especiais poderes para representar o 
(a) (s) outorgante (s) em quaisquer Concorrências Publicas e I ou Privadas, Licitações em geral, 
Carta Convite, Tomada de preço, Concorrência, Pregão, Cadastro, podendo para tanto: Realizar 
cadastros e credenciamentos, Retirar Editais, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, 
pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciências de despachos, assinar propostas, contratos e 
orçamentos, ajustar cláusulas e condições, participar de reuniões, abertura de propostas, 
concordar e ou discordar, formular ofertas e lances de preços, negociar preços, declarar a 
intenção de interpor recursos, renunciar o direito de interposição de recursos, assinar termos, 
requerimentos e demais papéis, e praticar os demais atos necessários aos fins deste mandato. 

Validade da procuração: 60 dias 

Maravilha - SC, 1 O de Junho de 2016. 

r r 
Refribrasillndústria e Comercio Ltda. 

Ricardo André Konzen 
RG. n° 2.994.882 SSP/SC 
CPF: 781.830.659-53 
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