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Os abaixo . assinados, ANDERSON FUMAGI\LEl,~bra§(t~irp~ ~ 
casado em regime de comunhão universal de bens, emp{esário, res~e, ê~ó-miciliaao :· 
em Curitiba, Paraná, na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado 0° 170~;--=7·0 :e ·B0 andares. 
portador da Cédula de Identidade Civíl n° 660.114/SSP/PR e Inscrito no CPF/MF sob li.

0 

CPF !1° 087.089.599-00; CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALU, brasileiro, solteiro, 
empresário. residente e domiciliado em Curitiba Paraná na R~a Deputado Heitor Alencar 
Furtado, no 1.700 , 7° e 8° andares, portador da 'cédu~ de Identidade Civil no 
4.751 .218/SSP/PR e inscrito no CPF sob n.0 004.380.029-10; fABRICIO SLAVlERO 
FUMAGALLI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domi~itiado em Curitiba, Paraná, 
na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado n° 1.700, 7° e 8° ªndares, portador da Cédula de 
Identidade Civil n.0 4.751.222/SSPIPR e inscrito no CPFiMF sob n.0 004.380.039-42; 
FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, brasileiro, solteiro , empresário, residente e domiciliado 
ern Curitiba, Paraná . na Rua ·Deputado Heitor Alencar Furtado n° 1.700, 7° e 8° andares , 
portador da .Cédula de Identidade Civil n.0 4.751.214/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob 
n.0 004.702.629-40, EDIMAR CAUNETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, contador, portador da cédula de identidade · civil RG no 4.552.040-
4/SSP-PR e inscrito no CPF sob o no 780.748.869-72, residente e domiciliado na Rua 
Dom Pedro 11, 2665, na cidade de Toledo, Estado- do Paraná e JOAO COTLINSKcY, 
brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná , na ruá 
Madre Júlia , n.0 151 , portador da cédula de identidade civil n.0 301.718/PR e inscrito no 
CPF sob n .0 003.996.479-53 e ESP.ÓLIO DE AUGUSTO CHIMIN, neste ato representado 
pela inventariante Lúcia Góes Chemin, brasileira, viúva, empresária, residente e 
domiciliada em Guarapuava, Paraná, na Rua· XV de novembro nr. 2619, portador da 
cédula de identidade civil nr. 752.348-3/SSP/PR e CPF nr. 641.237.249-87 conforme 
termo de nomeação de inventariante expedido pelo MM. Juiz da 2•. Vara Civel da 
comarca de Guarapu_ava nos autos de ação de inventário nr. 635/05 (có-pia anexa); sócios 
que representam a totalidade do capital social da sociedade SLAVIERO DE CASCAVEL 
LTOA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Cascavel. Paraná, na 
Avenida Brasil n"' 5.606, inscrita no CNPJ sob no 76.061.902/0001.08, com contrato 
arqÜivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° "120168741-4, em sessão de 31 de 
maio de 1961 e última alteração arquivada sob n.o 20051324130 em sessao de 09 de 
maio d.e 2005, RESOLVEM alterar o contrato social, por maioria superior a o/. do capital 
social, conforme previsto no art 1076, I, da Lei 10.406/02 {Código Civil). de acordo com 
as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retirada de Sócio 
Retira-se da sociedade o sócio ANDERSON FUMAGALLI, já 

qualificado, cedendo e transrenrido as 173.025 (cento e setenta e três mil e vinte e cinco) 
quotas que possui no valor de R$ 173.025,00 (cento e setenta e três mil e vinte e cinco 
reais) da seguinte fonna: 

• O sócio CRISTIANO· SLAVIERÓ FUMAGALI_I, já qualificado, recebe 57.675 
(cinqüenta e sete mil, seiscentas e setenta e cinco) quotas· no valor de R$ 
57.675,00 cinqüenta e set~ mil e seiscentos e setenta e cinco reais); 

.. o sócio FABRICIO SLAVIERO · FUI\i GALLI, já qualificado, recebe 57.675 
(cinqüent e set i selscenta e s tenta e cinco) quotas no valor de R$ 
57.675,0 (cinqü ollt! . . 
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• O sócio FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, já qualificado, rece~~J~7~· _(ci~ÇWe;N@ 
e sete mil, seiscentas e setenta e cinco) quotas no valór~~--~5 ~57 .. ~75,00 
(cinqüenta e sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais); 

·Parágrafo único -
O sócio cedente, os sócios cessionários e a sociedade dão 

recíproca, plena, rasa, irretratável e irreversível quitação, para não mais exigirem, um do 
. outro, sob qualquer titulo ou pretexto a quotas do capital social ora trans feridas, bem 
como os haveres correspondentes. 

t 
CLÁUSULA SEGUNDA - Retinida de sócio 
Retira-se da sociedade o sócio JOÃO COTLINSKY, já 

qualificado, possuidor de 424.939 (quatrocentas e vinte~- quatro mil e novecentas e trinta 
e nove) quotas que possui no valor de R$ 424.939,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e 
novecentos e trinta e nove reais). · 

Parágrafo Único-
Pelas 424.939 (quatrvcentas e vinte e quatro mil e 

novecentas e trinta e nove quotas), a sociedade pagará ao sócio retirante a quantia de R$ "' 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que serão pagos pela sociedade , da seguin~e 
forma: 36 (trinta e seis) pagamentos mensais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sem 
atualização monetália, e 03 (três) balões na 12•, 24• e 36• parcela, no valor de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro rnil reais) cada uma, atualizadas mensalmente pelo INPC, 
representadas por 39 (trinta e nove) Notas Promissórias, sendo que a 1• parcela vencerá 
30 {trinta) dias após o registro na Junta Comercial do Estado do Paraná. da alteração 
contratual que efetive esta retirada. 

CLÁU~ULA TERCEIRA-·Reduçio de capital social 
Face ·a retirada do sócio JOAO COTUNSKY. os sócios 

remanescentes deliberam em reduzir c capital social da sociedade no montante 
respectivo as quotas do sócio retirante, passando entãó o capital social a ser de R$ 
4.507-. .170,00 (quatro milhões, quinhentos e sete mil e cento e setenta reàis) dividido em 
4.507.170 (quatro milhões, quinhentas e sete mil e cento e setenta) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

ClAUSULA QUARTA- Distribuição do Capital Social 
Face as retiradas dos sócios ANDERSON FUMAGALLI e 

JOÃO COTLINSKY, o capital social da sociedade fica assim distribuído entre os sócios 
remanescentes: 

- . 
.SÕ.CIO ·---·---·---·-----···----...., ·--··--. --· .. - -· .. ···---, 

. QUOTAS CAPITAL(R$) 

CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI 

FABRICIO SLAVIERO FUMAGALU ---- - · 
FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI 
EDIMAR CAUNETO 

ESPÓLIO DE AUGUSTO CHIMIN 
l·i otÃL-·---····-·- - r-:---·-· ·--7·--r.: 

~AlYIU,:, 

~-

1.237.278 1 .179.603,00 

1.237.278 ~ , .179.603,00 

1.237.278 Jl 1.179.603,00 
488.828 488.828,00 

[~-;~~ ... - .l-~ ... ~~8-Í- - · ···- ····- ··· -·· }~6..:.~~~~p 
·A •• ;;iW.\lfOTAS 4.507.170,00 

·~c ~auoO ,~~ One.~: 3037·74« 
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CLAUSULA QUINTA- Extinção de Fíl~~ ~ • ~ ~ "·:.. .. .. ~ 

.. . . .. . . ~ 
Os sócios deliberam extinguir as seguintes filiais.: · 

• Filial no 08, localizada à avenida Nilza de Oliveira Pípino, 1438, sala B, Ubiratã, 
Paraná; -

• Filial 0° 10, localizada à avenida Brasil, 1085, CEP 86870-000, lvaiporã, Paraná; 

CLÁUSULA SEXTA- AdminiWação 
A sociedade é administrada~- pelos sócios CRISTIANO 

SLAVIERO FUMAGALLI e FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI, sempre em conjunto de 
dois , ficando investidos na administração da sociedade;- não podendo, entretanto, em 
nome desta, prestar fiança ou quaisquer outras responsabilidades alheias aos interesses 
da sociedade. inclusive avais e endossos de favor, fiCando ainda dispensados da 
prestação da caução, devendo ser observadas também as disposições re!atlvas às 
reuniões de quotistas. 

ClÁUSULA StTJMA- Consolidaçlo ·· 
Face as alterações acima ocorridas e por perm~necere'm 

inalteradas as demais disposições contratuais, os sócios deliberam consolidar o contrato 
social, que passa a viger de acordo com as seguintes cláusulas: 

SLAVIEtRO DE CASCAVEL LTDA. 
CNPJIMF 76.061.10210001-08 

CONTRATO SOCIAL 

ClAUSUlA-PRIMEIRA- DENOMINAÇAO SOCIAL 
A sociedade denor'nina'~e SLAVIERO DE CASCAVEL 

L TDA. e tem sua sede e foro na cidade de Cas~vel •.. Paraná, à Av. Brasil, 5.606, é regida 
pe!o presente contrato social e pelo Código Civ~· e subsidiariamente pela ·lei 6.404 de 1"5 
de dezembro de 1976, podendo a julz.o dos sócios-administradores, criar, transferir e 
fechar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do Brasil e no exterior. 

Parágrafo Único: A sociedade possui as seguintes filiais: 

a) Filial n.o 01, localizada à Br277, KM 596, Cnsc:w-::l, n:::-:.:-::; 

.... 

b} Filial n.0 02, localizada à avenida Guilherme de Paula Xavier. 1635, centro, Campo 
Mourão Paraná; 

c) Filial n.0 03, localizada à rua Guilhe1me de Paula, 36, centro, Laranjeiras do Sul, 
Paraná; 

d) Filial n.0 04, localizada á rua Trajano Garcia, 373, CEP 84500-000, lrati, Paraná; 
e) Filial n. o 05 , localizada à avenida Presidente Kennedy, 1761, centro, Palotina. Parsnã; 
f) Filial n.0 06, localizada á rua Paógol de Souza, 1250, Jardim Porto Alegre. Toledo, 

Paraná; · 
g) Filial n° 07, localizada à rua XI/ de Nn\rAm:nm 

h) Filial n° 08, focalizada à BR 277 
i) Filial n° 09, 

Chateaubriand, 

110, centro, Guarapuava, Paraná; 
araouliVa , Paraná; 

~~-~ófl~ 85935-000. Assis 
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ClÁUSULA SEGUNDA- OB-JETO : .: ' ' ~ ~ 
A sociedade tem por objetivo social o 'rãrfiõ,i:!e.fcinê~.~~m: 

geral de automóveis, caminhões e utilitários. peças e acessórios, tratoteS"'ayrieolas e seus .. 
respectivos implementos, ferragens, artigos e apareihos elétricos, estacionamento de 
veículos, oficina mecânica, posto de serviços e análogos, importação e exportação. 

ClÁUSULA TERCEIRA- DURAÇÃO 
A sociedade tem duração por tempo indetenninado. tendo 

iniciado suas atividades em 31 de maio de 1961. 

ClAUSULA QUARTA - CAP~AL SOCIAL 
O capital social totalmente integralizado é de R$ 

4.507.170,00 (quatro milhões , quinhentos e sete mil e c~nto e setenta reais) dividido em 
4.507.170 (quatro milhões, quinhentas e sete mii e éento e setenta) quotas no valor 
nominal de R$ 1 ,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: · 

SOCIO QUOTAS · CAPITAL(R$) 

CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 1.179.603 ,00 
FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.276 . 1 .179.603,~ - -·----- ---·-1.179.603,ÕO FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI 1.237278 
EDIMAR CAUNETO 488.828 488.828,00 
ESPÓLIO DE AUGUSTO CHIMIN 306.508 306.508,00 j 
TOTAL 4:507.170 4 .507.170,00 

Parágrafo úniço - A responsabilidade dos sócios quotistas 
é limitada e restrita ao valor de suas quotas, nos tennos do artigo 1.052 do Código Civil, 
respondendo todos os sócios solidariamente pela integralização do capital social. 

_ CLÁUSULA QUINTA- ADMINISTRAÇÃO 
· A sociedade é administrada pelos sócios CRISTIANO 

SLAVIERO FUMAGALLI e FABRICIO SLAVIERO FUMAGALU. sempre em conjunto de 
dois, ficando investidos na administração da sociedade, não podendo, entretanto, em 
nome desta, prestar fiança ou quaisquer outras responsabilidades alheias aos interesses 
da sociedade, inclusive avais e endossos de favor, ficando ainda dispensados da 
prestação da caução, devendo ser observadas também as disposições relativas às 
reuniões de quotistas. 

Parágrafo Único: 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, ainda, por se encontrarem sob O$ 

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 pop~,,..co.~ ... ~;~l.e_m.Â;~a~~~~~9al, contra as normas de 
defesa da concorrência, M·~~~~iliarAW a propriedade. 

~ ANTOSRua SAo Paulo.659 Fone:(45}_3037-7444 
AUTENTI CAÇÃO 
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CLÁUSULA SEXTA-REPRESENTAÇÃO c '~ · " ~ 
A sociedade é representada ativa e passivamente. em juízo 

ou fora dele, p~los sócios-administradores, antes nominados, ou por procuradores que 
sejam para tal fim especialmente designados. 

CLÁUSULA SÉTIMA REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES : . 
Os sócios-adminislradores n;fcebem pelos serviços que 

prestam à sociedade •pró-labore•, que é fixado pelos socios de comum acordo, sempre 
nos limites permitidos pela legislação pertinente. 

ClAUSULA OITAVA- ATOS NULOS 
Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a 

sociedade os atos praticados em desconfonnidade às regras estabelecidas neste 
instrumen to. 

CLÁUSULA NONA - DEUBERAÇ0ES OOS SÓCIOS 
As deliberações sociais serão tomadas: < 
a) pelos votos corre$pondentes a, no mínimo, 3/4 (três 

quartos} do capital social, para a modificação do contrato social, incorporação, fusão e 
dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; 

b) pelos votos correspondentes a mais de melada do capital 
social, para designação, destituiçAo e modo de remuneração dos administradorvs e 
pedido de concordata; 

c) pela maioria de Yolos dos presentes, nos demais casos 
previstos na lei ou no contrato. · 

ClAUSULA DÉCIMA- REUNIOES DE QUOT\ST AS 
A:s reuniões dos quotistis serão realizadas na sede social da 

empresa e serão convocadas por qualquer dos sócios com antecedência mínima de 8 
(oito) dias em primeira convocação e de 5 (cinco) dias em segunda. O anúncio de 
convocação da reunião deverá ser remetido, por carta, aos sócios, podendo os membros 
que não residirem na cidade da sede da sociedade serem convocados por fax, telegrama 
ou e-mail recebido no último endereço anotado na sociedade. 

Parágrafo únieo: A A:ssembléia dos sócios deve realizar-se 
ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, . 
com o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico; designar· administradores, quando for o caso; 
tratar de qualquer outro assunto conatan\e da ordem do dia. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 'GRAVAME. ~Blú 
QUOTAS .. ~~ ~ 

~ ~vedada a constituição, pelos sócios, de qualquer gravame 
sobre suas quotas sem previa e expressa autorização de sócios representando a maioria 
do capital social. · 

Parágrafo Pri~iro: As quotãs sociais são impenhoráveis. 
Na ocorrência de decisão judicial em sentido contrário, a so~iedade, pelos demais sócios, 
em deliberação na confonniclade da cláusula nona cieste 1nstrumento, poderá excluir o 
sócio ou adquirir suas quotas a valor patrimonial contábil, pagando-lhe , na forma prevista 
no parágrara seguinte. ;· .. 

. Partlgrafo Segundo: O pagamento dos haveres do sócio 
excluída, será feito em 36 (trinta e seis) parcelas mensais; a primeira delas será nos 60 
(sessenta) dias seguintes a data do evento e será de valor correspondente à 10%(dez por 
cento) do montante; a parte restante será dividida em 35 (trinta e cinco) parcelas iguais, 
representadas por igual número de •notas-promissórias• emitidas pela sociedade, com 
vencimentos mensais e sucessivos; e partir do paijamento da primeira parcela, as de~is 
prestações serão corrigidas mone1ariamente com base na variação nominal dos ind~s 
oficiais que vigorarem na época, adotados peio Governo FederaL 

CLAUSULA D&:.CIMA TERCEIRA- CESSAO DE QUOTAS 
A cessão de quotas a terceiros. estranhos à sociedade, 

deverá ter o consenlímento de sócios que representando a maioria do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSFER~NCIA DE 
QUOTAS 
O sócio-quotista que dese}ar. transferir suas quotas deverá 

notificar por escrito a sociedade, díscriminando-lhe o preço. forma e prazo de pagamento, 
para que esta, através dos demais sócios, axen;a ou renuncie ao direito de preferência. o 
que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou 
em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as quolas podeião ser livremente transferidas. 

Parágrafo primeiro - Os sócios poderá ceder livremente 
suas quotas para qualquer herdeiro necessário. 

Parágrafo segundo - Passados 120 (cento e vinie) dias da 
oferta de venda sem que o alienante tenha alienado suas quotas para os demais sócios 
da sociedade ou para te~eiros, a sociedade irá adquirir tal participação na fo!lTla 

pactuada na cláusula décima quinta e seus parágrafos. 

ClAUSULA Oi!CIMA QUINTA- SÓCIO DISSIDENTE 
O sócio que nAo conolrdar com qualquer al1eração feita no 

contrato social ou com decisão de sócios tomadas conforme previsto na cláusula nona 
do ~ontrato social, ~}~otteiê>Riãi~J~ii~:qi~)~~,1@1 sociedade, mesmo que 
paretalmente, cabend . · · _ ~~seber sel!s haveres na 
fo tma convencionada~ · . l . ;po37·7#4 

. AUTENTIC AÇÃO . 
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Parágrafo Primeiro: Os haveres do sõcio;dis~i<i~nté':S'al'ãti 
apurados mediante balanço especial levantado para tal fim, no dia da '"fitiráda do s.6c;io,0 

com base nos princípios contábeis geralmente aceitos e mediante avaliação a valor de 
mercado de ben~ · tangiveis é intangíveis pertencentes à sociedade. 

Parágrafo Segundo: Os havores assim apurados, excluída 
qu.alquer outra forma de avaliaçã~ patrimonial, serão pagos .aos sócios dissidentes em 30 
(tnnta) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, vence(ldo a primeira 30 (trinta) dias 
após o arquivamento da necessária alteração no Registro Páblico de Empresas Mercantis 
a cargo da Junta Comercial, ou liberando esses a venda a te'iceiros. 

CLÁUSULA D~CIMA SEXTA- EXCLUSÃO DE SÓCIO 
. Quando os sócios. que representem a maioria do capital 

social, entenderem que, um ou mais sócios, estão pondo em risco a continuidade da 
empresa em virtude de seus atos , poderão exclui-lo(s) da sociedade, devendo, para tal 
fim, convocar reunião de quotistas para deliberar sobre tal questão. o acusado deverá ser 
previamente intimado, facultando-se-lhe o direito de defesa, nos tennos do artigo 1.085 do 
Código Civil. 

CLÁUSULA DtCIMA SÉTIMA- FALECIMENTO 
O falecimento de · qualquer soCJo, não dissolverá 

necessariamente a sociedade, fteando os herdeiros do "de cujus· sub-rogados nos seus 
direitos e obrigações, podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão 
respectivo pelo inventariante do espólio do sócio falécido_ Após concluído o inventário e a 
partilha, poderão os herdeiros que houverem em pagamento do inventário às quotas do 
falecido, serem admitidos como sócios da sociedade. 

CLÁUSULA O~CIMA OITAVA - HAVERES DO SÓCIO 
FALECIDO 
Os hliVeres do sócio falecido ou impossibilitado serão 

aparados mediante demonstrações Financeiras Especiais que serão levant-adas dentro de 
30 (trinta) dias a contar da data do evento, salvo se da data das últimas Demonstrações 
Financeiras não houverem ocorrido mais de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA ~CIMA NONA - DISSOLUÇÃO 
A sociedade será dissolvida nos casos previstos em lei, 

cabenáo aos sócios-quotistas, em qualquer hipótese, estabelecer o modo de liquidação, 
eleger os liqüidantes e tomar as demais medidas necessárias· para promover a liquidação. 
Realizado o ativo e solvido o passivo, o saldo verificado será repartido entre os sócios 
proporcionalmente ao valor das respectivas quotas de capitaL 

Parágrafo Único: No caso de dissolução da sociedade, fica 
reservado, preferencialmente, ao sócio que manifestar interesse, o direito de adjudicação 
do negócio, deste assumido o àtivo e o passivo, desde que efetue o pagamen~o dos 
haveres eventualment~ devido aos demais acordo com o disposto na clausula 
"Décima Quinta e seus parágrafos• io ~Ó~~ 

Esteves 
) Jefferson Esteves Santos • 
) Thaylline Rossato Lorenzi - Esc~. Autonzada 

• < .. -. . 
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presente sociedade as regras que regulam as sociedades anónimas .• ~c.nfb.rfne f~~~l;a· b 
parágrafo único do artigo 1053 do Código Civil. 

E, por estarem, assim, jus tos e contra tados as soc1os 
quotist ·,.assinam c presente Instrumento em 03 (três) vias de igu a l teor e forma . perante 
aua• test~munhas, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a 
c · pri-lo t e lmenle em toda.s as suas disposições. 

v/ u Co.u,.l, 06 d• o., mbm '' 2005. 

li' /'l 

~O ·----- FUMAGALLI 

hJ&A~ 
FABRIC IO SLAVIERO MAGALLI 

•· \ 

,_ 

S
ESTEVES CARTÓRIO 4° OFICIO DE NOril. •.• 

ANTOSRua São Paulo.659 Fone:(45L3037-74+4 
AUTENTICAÇ~O 

A presente cópia reprográfica é repro<!uçao fiel do 
documento original que apresentado nesta 
$!~ta. do que dou fé. 
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iJ 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secre~rta de Fn.ende 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014050560-19 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.061 .902/0001-08 
Nome: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Públ ica 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. 

Págma 1 de 1 

Válida até 05/04/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via Recelra/PR (0711212015 16:47:24) por EDIMAR CAUNETO 

192.168. ooo. 243 



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: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 
CNPJ: 76.061 .902/0001 -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 
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 ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/1 0/2014. 
Emitida às 08:55:54 do dia 01 /1 2/201 5 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/05/2016. 
Código de controle da certidão: C25A.F6D4.C2F5.707D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 92.168.000. 243 
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I Prefeitur~Municipal.de Casc.avel 
Secretaria .Municip~ .de finanças 
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 60365 2015 

A p,rerente ,Certidão .5 V AUDA POR 90 (llOVettla) DlAS a comar da data de .emi~ da mesma 

éoritnbu.i.nte: 
'SLAVIERO DE CASCAVE L LTDA 

·cp:ffcNPJ: 
76 . 061 . 902/ 0001 - 08 

Endere~o': 

~omp: 
85800000 Cidade: CASCAVEL 

o 
·· Lote..a.mento: 
UF:PR CEP: 

Licitação 

Certificamos que até a pr-esente dafa e..Ust:em débitos tribútários vincendos 

A p,resente Certidão PQSitíva tem efeito Nega,ti11o nos termos do art. 206 do Código Ttibulário 
Nací~ãl, ,que dão Q' direito de suspens~o de exigibilidade até que se conclua o Parcelamento. 

Estª cet.th:ijt(!: comp~nde os Trlbutps MobiliárioS (Imposto sobre Serviço - JSSQN, Alvará), 
lmobili.ários (ltnposto Predial Territorial Urbano - IP'fU1 Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis Inter-vivos - trBI e· Contribuição de Melhorias), Taxas de Serviços-. e outros débitos 
municirr.tis. 

Com a localização acima descrita, fica :ressalvadó o direito da fazenda Pública Municipal de 
oobr:.u- débitos posteriormente constativos. mesmo referente ao período nesta certidão 
compreendído. 

Cascavel. 07 de Dezembro de 2015 

·código de Autenticidade: 52979330 4529793 



18/12/2015 
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https:/IWMv.sifge.cabca.gov.br/Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5125620&VARPessoa=51 25620&V~Út,:PR&VA.. . 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 76061902I0001 -08 
Razão Social: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 

Endereço: AV BRASIL 5606 I CENTRO I C A SCAVEL I PR I 85802-770 

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 ac ima identificada encontra-se em sit uação regular 
perante o Fundo de Garant ia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 18/12/ 2015 a 16/01/2016 

Certificação Número: 2015121804314699339274 

Informação obtida em 18/12/2015, às 15 :08: 11. 

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

-- ~ 
<1 C31"1\V. 

https:/IWMv.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5125620&VARPessoa=5125620&VARUf=PR&VARinscr= ... 1/1 



PODER JUDICIÁRI O 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ : 76 . 061 . 90210001 - 0 8 
Certidão n 2 : 20304747412015 
Expediçã o : 0711212015, às 16:48:06 
Validade : 03 106 12016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certi fi ca-se que S LAV IERO DE CA S CAVEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n 2 76.061.902/0001 - 08 , NÃO CONSTA d o Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n 2 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa nº 1470 120 11 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes des t a Certidão são de responsab ilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do is ) dias 
anteriores à data da s ua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A ace i tação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no porta l do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : I I www . t s t . j u s . b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banc o Nacional de Devedores Trabalhistas constam o s dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes p e rante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judic i ais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolh i mentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do/ 
Traba l ho ou Comissão de Conciliação Prévia. ? 

tr 
~~ 

192.168.000.243 



Sl.AVIERO ~ CASCAVEL L 
11

Fazendo seu caminho mefhor11 

Aç. Brasil, 5606- Centro 

~812-001 CASCAVEL- P~ 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

(ANEXO!!) 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 084/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na forma Presencial no 032/2015. 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 032/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atencios 

t~)__ 
---------.----, +-~~, -
Celso W alde ar )3a er 
RG: 6.182.522-3 S~P/PR I 
CPF: 279.293.530-p 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061 .902/0001 -08 -IE: 410.00166-78 

vvww.slavieroveiculos.com.br 
VIVAONOVO ~ 



~ ... ~: __ _ 
''Fazendo seu cominho melhor" 

(ANEXO 111) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 084/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na forma Presencial n° 032/2015. 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

1'76.061.902/0001-081 
SLAVIERO DE CASCAVEL LTOA. 

A; Brasil, 5606- Centro 

1.!!&12-001 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade -PREGÃO n° 032/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 

produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 

referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Aline Basso And 
RG: 5.710.867-3 SSP 
CPF: 881.318.159-00 

\J 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

WWIN.slavieroveiculos.com.br 
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'76.061.902/0001-0ãl 

SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA. 

IIFazendo seu caminho melhorJJ 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

(ANEXO/V) 

PROCESSO LICITATÓRlO (LICITAÇÃO) N° 084/2015 
REF. : Edital de PREGÃO, na forma Presencial no 032/2015. 

DECLARAÇÃO 

A;. Braail, 5606- Centro 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 032/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega 

menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) 

anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da 

Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro - Cascavel - PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

vvww.slavieroveiculos.com.br 



____ : __ _ 
11Fazendo seu caminho melhor11 

(ANEXO J1 

'76.061.902/0001-0ãl 
SLAVIERO DE CASCAVEL LTOA. 

A;. Br11il, 5606- Centro 

~812-001 CASCAV~ 

(,J 
1:, 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

Q-- ... 
F '. D I~ • 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 084/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na forma Presencial n° 032/2015. 

DECLARACÃO 

.L. ~. ... • !.(. < 

'~'- -~--~~ - - ~) 
~ ._7' ê./ 
" ,·,:···· .. ? ...,.....· 

.:.:...~ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 032/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os 

termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 

concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos 

na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

( 
Celso W ~Ide m BaJer 

.J I 
RG: 6.182.52 -3 SS /PR 

v 

CPF: 279.2931530-87 

~~ 
"' Avenida Brasil,n° 5606, Centro - Cascavel- PR- CEP 85.812-001 

Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061 .902/0001-08 -IE: 410.00166-78 
www.slavieroveiculos.com.br 

<f4ilAi>>) 
VIVA O NOVO .J 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
A V. P ARIGOT DE SOUZA, 2077 - FONE: (45) 3379-6500 - CEP 8590~-Ó1o - TOioE~f{= .P-R- • -

CNPJ 06.105.496/0005-78 INSCR. EST. 904.600ÔS.;.s!2~\..· · 

AV. SOUZA NAVES, 2000- FONE: (42) 3219-6650- CEP 84062-000- Pdf:rtA GRk• -.2R···· 
CNPJ 06.105.496/0003-06 INSCR. EST. 903. 94045~5 _. ~ <-."-· 

RUA SANTOS DUMONT,l331- FONE: (44) 3521-8600- CEP 87360-000 -'clHP.f~~.,PR 
CNPJ 06.105.496/0002-25 INSCR. EST. 903.09087.13 ~ " CIPAUTO 

ROD. BR 158, KM OS- ]D. N. S. AP AREODA- FONE: (44) 3518-8600- CEP 87309-650- CAMPO MOURÃO- PR 
CNPJ 06.105.496/0001-44 INSCR. EST. 903.01616-77 

UM NOVO CONCEITO. .... - - ,... 

www.cipauto.com.br 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial No 032/2015 

CREDENCIAMENTO 

I 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ROBSON WAGNER DA SILVA portador (a) da Cédula de 
identidade sob n2

. 8 .809.916-8 SSP-PR e CPF/ MF n2
• 047.365.489-08 a participar do procedimento 

licitatório sob o modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2015 instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa CIPAUTO VEICULOS LTDA, CNPJ 06.105.496/0001-
44 outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

-est:J..os Alves ---..__ 
Gerente Concessionária -

Robson Wag er da Silva 
Consultor de Vendas 

CHEVROLET CONTE COMIGO 



ERATIVA DO B 
E PROTESTO DE TÍTULOS E DOCU 
76.399.039/0001-95 

Av. Daniel Portela, N" 585 

LIVR0:0143-P 
FOLHAS:172 

b~O \J~EM-i-p PROTOCOL0:008314 

f ~~~~ 

P R -O C U R A Ç Ã O bastante que faz: - CIPAUTO 
VEÍCULOS L TDA, à favor de CARLOS ALVES e OUTROS 
na forma abaixo:- ' 

\o ~~,r:p Ll••P .. ' . . S A I B A M quantos este instrumento publico de mandato, 
\~~~ bastante VIrem, que a.os vmte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze 

(24/08/2015), nesta C1dade e Comarca de Goioerê, Estado do Paraná, em cartório, perante 
Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante, a empresa:- CIPAUTO 
VEÍCULOS L TDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rodovia BR 158, km 
05, s/n°, Jardim Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Campo Mourão - PR, por sua matriz 
em Campo Mourão -PR, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, e por suas filiais: filial 
(01) em Goioerê -PR, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 06.105.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, filial 
(02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF no 06.105.496/0003-06, 
NIRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777 -A, bairro Nova Rússia, inscrita no 
CNPJ/MF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo -PR, na Av. Parigot de Souza, 2077, 
Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441 -0, 
com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 
41205173121 e 41900834 751, aos 12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 
07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 73 Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na 
Junta Comercial do Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta 
Serventia, na Pasta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/376352-3, 
expedida em Curitiba -PR, em data de 24/08/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20/Contratos/Estatutos, · fls. 012/013, neste ato devidamente representada por seu sócio 
administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo Pedrollo e Clelis Judith 
Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, expedida aos 23/08/1980, e inscrito 
no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, 
apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e 
seu § 33

, da Consolidação da 73 Alteração ~ntratual; consoante os documentos 
apresentados, o presente, reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja 
identidade e capacidade jurídica dou fé; e pela outorgante, na forma representada, me foi dito 
que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes 
PROCURADORES: pela matriz de Campo Mourão -PR, Sr. CARLOS ALVES, .... brasileiro, 
casado, supervisor de vendas, natural de S. Jorge do lvaí -PR, nascido aos 04/06/1966, filho 
de Oliveira Alves e Adelaide Vetorazzo Alves, portador da Cédula de Identidade n° 
3.424.953-9-I.I.PR, expedida aos 20/04/2011, inscrito no CPF/MF sob n° 556.693.289-49, 
residente e domiciliado na Travessa Riachuelo, 18, centro, em Campo Mourão -PR; pela filial _ 
de Goioerê -PR, o Sr. JOSÉ ROBERTO MACIEL RUIZ, brasileiro, casado, maior, gerente de ... .. .r ' l ~ ~ . _, 
vendas, natural de Goioerê -PR, nascido aos 07/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines~- - · }" 
Ruiz e lvone Maciel Ruiz, portador da Cédula de Identidade n° 6. 041.301 -0-1.1. PR, expedi9a~~ 
aos 02/08/1990, inscrito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av •. '.. -.. .. ~, '· 
Marinho Tavares, n° 127, nesta cidade de Goioerê -PR; pela filial de Toledo -PR, Sr. ·.· . ',, :,-·" 
WASHINGTON LUIZ LIMA, brasileiro, casado, gerente de vendas, natural de Moreira Sales 
-PR, nascido aos 27/08/1968, filho de Joel Alves de Lima e Leonilda Pacagnan de Lima, 
portador da Cédula de Identidade n° 3.994.253-4-I.I.PR, expedida aos 14/09/1983, inscrito no 
CPF/MF sob n° 661.322.319-00, residente e domiciliado na Rua Conrado Pereira Ramos, 392, 
apt0 31, Jardim Carvalho, em Ponta Grossa -PR; pelas filiais (02) e (03) de Ponta Grossa -PR, 
Sr. GIANCARLO CAPRI, brasileiro, divorciado, gerente de vendas, natural de Ponta Grossa 
-PR, filho de Josir Capri e Glades Capri, portador da Cédula de Identidade n° 3.503.557 -5-PR, 
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~OMEDOSOCIO ·: _. : ' : coT'A;Si~:; .VÀLOft:DOCAPITAL:...R$'= ;:;_~.;~:% PARTICIPA,_ÇAO 
·.!;:·~~~iio.Frare' i ." · ' ... _ ... ' '-'·Y.S(U)OC ·.:-\'· _:·-~-~t~··> :;:;:. i''600."~ :;:_::, · . .. ,_ · 500k 

Paulo Roberto Pedrollo · '"' ·. :S~tOQ( :::- . : .: .· · . · aoo.OOQ...~. (:;i·~:: i - 5~ 
·., trOTAL.. · .. : ·.".:-1~.0~~- ·:. ~ . : .- .. · . ':· 1·.20o~QOO~O_(Í. ~t~~ .1001% 

-: ·~ ·. ~ . . ·· ~ :·:~~!~~}~t=~ ·.Fr .~ · -~~r; ~;=-.~i.;~~~~~~~-~~-~ --~- ~t ~~- ·~:~r~~,-6':! · 
Pàrá rato· <4• - o sóCia Ciro· F.raiiô~ãifif~ '~1tá~ ,,;itiltaã. ~--Re -''aoo.ooo oo·· 'seiscentos · g . I, . • .,..,_. -~·~5'1:f I ~- • ,P..Q .... • .. ,., <..: .-. • . ~ . I " \: • 

mil reais) em moeda · cõ'rreme~n 'CiO'nal~ · :0. rsoCiô:~f1áülo.' Ro~mtiRedrollo integralizará ·a 
importância ~ de ' R$ ·soo.OQO,OÓ\(:ei5tent~f~m~3:'~a~i:"iiiri'N~üia~·/en~a ·de uma nota 
promissória .emili~a por :Paí'ri~eaLVetÇul9s.:4lda., .• tm~· ;reu :favor;\~rnt;~enclmento para 31 de 
maio de 2004; a qual se~ end~a em' p~to à só~edade.. >:::-~ rr<) 

: ·. . . ~ -~-~ .; .. : . :i. . , . . ~;:~~~jt' :.~ . . . 
Parágrafo 2D - A modificação .do ammrtb $0cial poderá ocorrer <~-:~lquer tempÇ), na fonna 
pela qual deliberem pór unanimktad~ Os sócios. . : ' . . . . ·. . . j~!.jf·'; . . . 

. · : ·· .. . - -·: ... _· -~< ·:· ~~: ~.:~:··-~ ---._-... :!. -~---:~ -<·:·:- - ~ ~~- . .-._. ____ ··_· . ·:_ ~t~~PJ;·}. _; . 
Parágrafo 3° - A transformação do .. 'tipo socie,tãrio não g~@rá di$,j(f~rycia OU qualquer direito 

aos $6cjos .. \: · . . .. :_,: : . . : ... . · .·.· ·. · _ ~-.;<:;: :~_::: ~ ::~ · .·· .. : · ·;~·~Jtr; ~ . · · 
CLÁUSuLA·sa-As quo~s.do:.~P~ S9âa1 ~~ . .l~~~~nt~ nétJ~Y~-~-~~ ... o5 sócios. Estes, 
entretanto, não poderão ~~a~--~~;apená~ 'sob,.;qu~lguer' pret~:~·:te.~i~ estranhos: à 
.sociedad~ ~~fl) ~ obs~~-~~~~!~<ij~e~-~~~e~~~ d_~ ~e~-~-~-?-;~~,-~a -~~ ,aquiSição. 
. . . . ; .. . • .. . ,.:_ . . ',;.·.·· ···\"; ·{ - ~ -- ~,: · ·: ~~ . . .._.;:.... ..... ·· :· . . ~·c:::-~~;-: -~:·. _,. . . 
Parágrafo 1 o - Na ·hipót~e d$sf3-.êtãusúla ~;q\Jandó ·p_retenda ·retl~-$Ei ~~- ~C.(edade, o sócio 
dev~rá ~m~~icar .a ~ ~~ :iljf~;~Ção~ ·:por -~o~. ~~~ ... <1en:tais ~~}~~~~ijá_ndo_ n_ome:e 
qualificação; dQ futuro-. --~Ql)~Çi:: .. ou_._, cp~J!Prador;;' ' b~_m·:;·co~_.; 4.~·~-.-e \\ ~nd1çoes de 
pagam~nto das quotas dispqnív~iS--i :·. : ... .. ·· ' · · ·:'~ · '.f,':;:~:, ·'·: · · · 

. . . . . · · · ·-~ ': , . ... . . .. -~.:~:-;~-: 
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.. . CIPAUT-.0: Y.EÍCuLOS LTDA.. 

· > :':.>_ -~ -~>-·::.,·:,<i:k~iJ!4r~·~qd;i··~~,'. ·; .. ·:: · · 
.. ~ . .. .. . --~-. ~---:I, _";:: . ... ~- .. ~ .. 

. . • -: .. - '::~·-·· · . . . ~: .:-:~J .. · - ~ •,•.'. -
C~iTuLO-VI -·.~ÇIÇI_Q':$.0CIA.J;; RE$ERVAS ·e-,DISIRIBUIÇAO DE LUCR 

~ : . - .. · . . ': -~_:: . -· ) - ... _· : . . . . . . -- .. 
CLÁU~~LA ·12- o:· e>cer:clàQ:.~~~if'!lc!~se n~ .día. 1°. ~~ .J~eiro e termina na dia 
Dezempro de cada~· ãilo; -q~_ã~c,) ~ J~iilfl~~dc;» um, t)alan'Ço_ palrimonial e um de_mo"""'~'~....;.;.;;.;;.-......-
·dos resill\ados ·econ6mi~. refà'tentêS ao ·ex(lrcld!).: ~ . .~-· ,.·: ·. · 

i ..... :·:· ... ·:\·.~·: · ..;.~·.- : :.· ·· --~- ::--·· : 
Parágr4fo 111

- Do-.~cm:lfqu~;-~epo~.s de·feiias as pro~sõ~.;neçessãnas para amortização ou 
garanti~ do ativo, os sóCios. ~por · decisAo~~a:·maior:ia .. ~$.-. do capital social, poderão 
detennmar que todo -ou parte_ do 1~ sei~ dBstlrtàdo a.~es ou reservas, ou permaneça 
em susPenso.· se nãq deli~rwein a ~á dfsU:ibuiçãq. ·em ~ª~~ distribuição, quer de lucros 
querde:prejuizos. ~a poderá ~-prôpon;lon~l ou não às·qú;QJaS·âe cada um. 

i .· ; . . .. ·: . 

Parãgicjfo 211- o balanço refe~o ne$ta clã~la será I!Wafflado no prazo máximo de 60 dias. 
a contaJ: da data do t.emlino do .~xercfclo social. · 
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CIPALTO VE/t:U!:.. S LJ'DA. 
CVfJ ">6, ' (}5 .4!ltilt.·W J-11 

S~t'/M .. 4. AL~~Aç.i • ..) ()O CONTRATO SüCIAL 
Osaballr.o nomfne:los e j:!Ualficadns: 

I 

~-... ·~:<\.ti. 'le\.'tn'""A. ZACJ\tQ~ FRARE, 'ora~u-a, v!Wa. ernpret~ría , PQnad-ora da 
~~u!a ;:ts· weriJ· • de RG n• 2~- 75.'Z-9 SSPJP~ e- ::c CP~= n• 338.624.949-34, ruidente 
e (;01'1fctt.l3." Co~. Si1ao<~ &.> Pznn.?. n:. q~a .. ia 8R 11ô. nft 1785. Trevo do 
.:-ohJJa. c e.p- s2 100: 

2) A.U:...'tAJI ... nRr::~:i CARlAb .. ~_RARE bnsl!?'rr •. _c&"c<.do ,;ob rngime oe 9apwaçao de 
u ef'S., (.t"IH '!S ' , ~1ad·X lf 'J CIOO .. Ia c;"' .~ l JCBdC RG rf 1 437.00 · 1 SSPIPR e úO 
çr.: n- 75" .37 .v3.9-~2. ~it'~l e .lcrr -:. lac.: err C.uóHba, Es.tado do Paraná. 
1-~o..OI/t! 6R 11 n" 1786, T reÍro do .\tubB, CfP -Q~·9G- 1 00. 

3; A.NOP.t ZA~ cll FRAli:E, tn'mJ' 2lro n~:'!t" .. o c;a,:, f~1- de comunhão ;:;areia! de 
t~n;, er<Jru;drib, ~r da c-ééu.a d:J klt."'U~a<~ RG ,...• "' .91J..38~5 SSP!PR. e- CPF 
nó 83\J.e. a.:u3-b,7 ~ e d!J,ruciliac.1o er., Ct.r\Ltra. E!>ta"Co do Paranà. ~odo· .. la BR 
116., n' · 785, T...,-ro dtJ AnDa ·cEP 82!S(;... CC: 

4 -:Jfl> J LO RO~ ~lOU.O. bm.l~ci~ separado Jucftdalmenle. empresârlo. 
pQttador d3 eMula de ~e RG 11 .. 1.455.532-3 SSP-PR e CPF n° 2t3.230.709·15, 
r~~wlle 

0 
~ .:;t;Jttpci~o ~ cidade Cf~ Ponta '1-toss.a, Eédo do ~- à_ Rua ~t 

Hf:aifu. n 20 Sdffu::io Saín1 ~~. bloco B, apartamanto 33. Bairro Ofictnas, CEP: 
Mro~~o · · 

i 
sô-Pos c.a sociedade ~1 

st!ria lin1ilada <.encn'inaôa Cl:~.turo VEfCULOS L IDA .• com sede 
•-<~ ci!laáe ó.a Campo M '<.:râo, Esta:õri do ParAr.$, na Rcoovia BR 1!:.&. Km 05. J<~f'dlm Nossa 
SermCKa Aparedda, 87309-65{1 lnscrea no (""4PJ sob tl IY.> 105.4946/0QIJ1-44. con• 
dc:cume.lll'J 1e C0'1t'\f1 1.1i~o .arqWvad:o na Junta Com9rcíiil óo 0 ar;:w.á so~ .,. 41205t7312 l, por 
.:S!!SJ)act\o '3m se.>s.~ d~ 210212004 e ülfun~ ~s~ all~raçao 3fql.lt\12!da sob n" 20092383840. 
por r ;.:;~d 1o em sess de OS.'U612009. re~em f:m ccm\J'"n aca.r!l~. zllerar e <:Onsolídar o 
cc;mf.l :; !HJd a!. regido . la Let n• 1G.400, Gi> 10 ée Jrn-.;:rc ae 2UOZ., p~as d~als -dtsporuç:Oes 
!~ai~ at)L~ a ..JS~. pelas ~ S!91.!11,~:. e, nas omi&s~es. por regência sup!et.lva 
Gâ.l:; noon:u das -soc.:adf'~ anõnlrrntt , sb~~Jrt<J·$~ :ntpb~-de c;t.ta!Quer regra conslanle 
no CCnu·.ato primilSVO e ar;aç{;es post.&i3ieS 

1 - ALTER.\Ç~O COHT~TUAL 

CÚUSUL.It PtúME'RAj- DO ~Uiiti:NTO 00 ~:.'\ 1,"' l... r O CAFl' AL SOCIAL Fica o capital 
soc'J!l e.Uf"l"H')ic:.~o em ~S 2.000.000~00 (do~ n.TOOr.r. ~ re3is:} Í'll·e;ra~'h:.tdos oeste ato e;11 
r:roatti CCffSnt-a m>: ;cnt(:. dis~ a( a Q! ar C!' '*! te~m ~a: p.arn .a Etciá V01nia 
l~rt:mtM ~ F~-a R$ 500.à~!6,W ·!quillt.an!as r~u ... ~~ t):Çirp 1.; sódo Al~xnnófe 
;:.act 7 3 ,...c-are R$ ~~O.QOO.OO (duz~.o e~..n\."1 mil' ~a:a:); . pur.a o s6C4o •t\ndré Zacarias 
Fr.b~ RS 250.000,00 (dubnt~ e cinQrellla mil ~ts1 ~. pa;-a o ~o Pa..do Roberto Pedrollo RS 

COD 000 OD{um l"' i.M~de reais} 

GuiUSULI\ S &iUNOAi - DA A.LTEAAÇÁO DE EU.OimEÇO OJ\ FJU-1\L: Ftea alterado o 
ec'ldereça ds Filial 04 pata: Av. vanpoló~ Scuza. 1° 2 !65 s: 2.07?. Jsrdim Porto Alegre. CEP: 
65 906~7~, na Q®de I1Ef T1J.iedo. E1>~da d:1 Pareru. 

2 - CONSOUOAÇÃO 00 CONTRATú .SLCIAL. 

.. 



CIPA~C ~fJ:.iCil.O.: f.,i'JA. 
CNPJ ft6.Jb.t .J9t·IJ' vJ-.u 

SÉ.11MA ALT!IR/Ç40 D'J n.~,VTR 1TO SOCVtL 

t ~ . . . . 
,:;nri en t-o f~- A modill~·1fó·.~to·soç.a! p9de~.oc.~ u ~a~·· tempo, na forma 
pela '!L<-· '1e~m po· uMnlto~ G\S. ?OO~~ . . . ·: · 

.. . ; 

Pamg."!fo 2' - A transfof'maçao do tipç socie1~rio .n~o .g2rart. <!l.S$~ê.ncia ou quaiquer d~eit.o 
~c= so:IC'!:. t · · . . 



CIPtfU'l"C Ji'EICl.'Lb ... ~ L mA. 
Í CNPJfRil n.5. tS:tt' t~!...f4 
h _. ~. c ~É1?..t1AALT~('ÃOVDCC TFATOSOCL4.L . · · __ 

P -rn;orih"' 1 • Na hi~sa esta Ciàl:lsut! OL qua~ ~ pr'il.'md :l "'!:Ur.ar-t-e tta !oc.tcda~ ..J sCtic 
C.'\ =.7 ~ rn .nic;)t" a &~· INençao. po~ e!>l::;ri\o. a·1s é~!'f . .a~ s&..its. meflC\'Jnar'!dc nome e 
c,,_.c, fi::.t~-ç.I'J r.!C f '\UfO ~~lonãriO !=)u ;oP'Iprndm. !t•'!"T'l ~amo. o preço e condty6e3 <fe 
Ç~~.,.rr,f:{ ) C.3~ G\JOlaS iSpo.::.rriVe~. . 

. , : 

- '17ô.., 1 .. ~ Os de~ta Sócio& !e~o o pra:Lo os ~'"' .!.:ar. pua. matlife-swr-se sobrf' o seu 
ói+t P r ! 'VC'!f~l'l i : 

1 

I 7-mgr.rto 3" - Haver~ ~ ~,'lntere,~ d-2' meil d.e um sóelo na .aqJ.tis;ç.ão das quotas 
: rr ~~ ...... $, esfÃ~ ~ao rateadas proQor.:io;)··..rme·'fta ao Ga0.~1 <k! c-,.ôa l.lm 

~E,.,~nfQ r.~· Ss os ~l O<> 1100 :;;e iru.I1Sf!t.tan:m n6 préln cr...n~t'ICJonado e nsm a gerência 
uf 1.i.:2'~ do direito de q'l..riríf as q~as chpcmíveis a. n nome õa s"Oc.'édetde, ov n:emootsar o 

CJ.-:.'o ra '111 • .e. f'1C3 a.,se Jdo a ~ o dlreito ae a::an~ Sú3S quotas dff c:a~tal a terrelms ou 
~~~, ~ S-9\.IS l'laver da ~c:iadá lie\0 mon1anle T1 dlt:ato n~ co;1tra1o. 

e)1régn''o 5" ·-M'lim i a quafq'Uef sõt'.l.., ê ootu:-gaJio ~ rllrelto dl:! n."ÜÜ'af..<:..A a to® tempo da 
~I" ; l 1 ,.t,b as con & ~~"15 11lt3iz clt.vsUía. .c:~r.b!-m a sode-dade pxleré exol\rlr, 
~ _ç:;:; ! o d:l maio-ia o capital &Ocial ~!QW1!r d$'!!-> p;Jr just! ~usn COOlPfO'I/ada. garantido 
4., aór.KI fl-2Tit3 c,ll'firo d , é'.sfes-a. 

I 
!:" .:~ ~.J$'f-" • !) 3'- ~.!- .C\UO*~ doe~! C'v$ OOciC:t r·:!:"·) pet:.P.I'tr:: 'SI!f penhorntla.S, airenadas GU 
~J ... .>a& a ç\!a!q•.i:'!r uwto sem o pré<IQ comerm"'~ \tO c-os d~~~ata !6cfos, observadas as 
ct:.o~s. t:e!Ste aoc:u~entc. Entr&~nto. -n:1r.ír.• ;}! q.~o:s. de detefmlnado s6dc a ser 
~"~s. 1stt> ~ri ~lderado .lU~ ca~<'a PC3ffi 9 ().xclu lão do sócln propr!etério das quotas 
[.~!,. 

i 
CLÁUSULA ti• ~ Fita i J adm:ntslr~ a~.1cti:zl<la a ç.dqu;rlr fWl a socledade. quotas 
!;\~-'l me'l~e ~~$ qumdo dO .r~~ 'e1~.J, 'lU ~~~ par ~ desde que 
~~)E r .a .~~ de lucro$ t.ispmh~, d:eletM§'Ibfldo o r~nb~so M ·me>ll~. na forma do 
... l:JPC3 'J l"<Jste. dor.umen .. . . 

C ,,ÁJSJV..-,.. · As c2efibaraçDes !:k;s oo~ ~Mo foJTlê;da~. lni:tut-M! pata alteração co tipo 
~Y.:if.~ C1'lr$fdera~e ~ ~ mnospondel'l!e a vl\1 ~-

Pt:i~~o ,., - O ~6!c.la!cp~e dt!!ar$r. c1.aa. OOllli.~raçflas. qoo ~G'!Jeln em attel'ação deste 
canlr.lto. poderá optar ~~a $\la po~~ nà tocte.da5iJ,COOl a moQI~o. ou oola retír~r
s~ ·~~ndo c seu ~- !ucJw> e m~s "tegúr.W (;éd<Ml··~-.~o ba!anço pa!Iimomal, 
p.agãvt;'i$ na tonna do câsbosto rt08te wntrato. 

?ui."ü.G ..tfo 2? • o~ &!>clo'l ~arAo:. CC'~~ <io9 ne'{JOcto:i Soda~$. peta exa.me nos livros. 
a~lrt":.! e docurnsnlnslfa se~, ítnte9End•lt.Hrt:rte de quDIQt.ter iumrlnlçao, sempre 
qu.'l ir~eJ lhe$ pamça ~tentante. ou p0r -'xas~{. , a reurlão de s.ócics datinada â aprovaçao 
~as .. 'OT'l!Ett da EK minl.strayw. · 

! . . 
· ; CAPlMO 111 ·.Afl. !, ISTt~ÇÃC . 

r,u:..vSUA 8-. A n;e· . -~.i~~ S./h <a.\.&rcidê ~ WC:10u PAULO ROBERTO 
~EDRÓLLO, VANIA TE MA m .W.lS r- ~.ARE,. ALE.!t.\lft)RE ZJ..CARIAS fRARE. e 
ANOR~ V-iCAAI.PS ., . RE.. ~ 'qvá:~. ~J.é~;:c;o ·;:jros~nwr isc~Mamente pgr a!lsinatura a 
30C!Eldade atí'la, pa!l$::V3~Iur.1k;~:e. te~t~'tjicia'.!'cr.~. "!~n '!r'Zl.S a.ti1'11in~ ~aclos de 
·~-6 denonH t.ç.~·-gar f 81'1'tsa~ig6;::õe4- esf!~~~ ~o:s e:"''''e'resafl! ou objetuos SOt:ta!S. 

t . • .• • . , : • 

J:'.<:' l- :a•t 1• - ~o ·E!:w~·~ !:!a m;lminMranaO ·rrcam ~~ .. .'&dmiil<11rat!ore.s lrwestidos dos mais 
DmQ!os e çera~ poderes ge~"' prõpic;i;.IIQ c· ~o. ;a tirr.' iJe~~\1 .. ~ fun.c!ooemenm 
'-0! ,., ~XICE sodaia f: rezli2.a;Çao do ooje>\c 03 ~ttiedad~. ·~~ p;mi tst)~ emitir 
ct'le.c;t.:!!B 'e1rn!l de .. cam~.', ~=$ .promi~sófiCJS, .c!uplie.."\tM bem ~-~tw e ~~'t:lf~quer 
otl..ro$ tl~s as crecm.o. ~k!s ou ~ndGsS:..lO" :- ania ass>.rar rodõ'e-.1:$1~ ®cumet~to. 
COJ'lrntt' ou papel que t. Jique e:"!_ re1ptmsatil:{tade da sode~. ~ ~ ou;· parti~ 
pn;st...odo -u;uções, . , pi!nhores\- f!nn31 :.omPf'"11S:t.Os confessar. trao e desistir. 

"""'"' .... ""'"''""' ' fJf 
i fi ~ ~ 



CIPAUTO VEiCUWS L.TDA. 
CNPJ fi6J f.J5.496.i!JOCJI-44 

SÉ11YtfA ALTERAC.tfO DO CON1 RATO SOClA L 
fntL~afu :!" - ~la alier ação de ír;nó\1'\ll& e d~ nvéslim ;mtos. l>em como 
;,130 _ca, devel'"ao os adf;llnlstrado~:J a ssinar em co;', unto 

.,Rrtgr..tfo 3" · No~> limitlj::o cSe ~ att ibvi';;Oe; o ,')u ~ere.l • .!' J!;l'J) aos ~mFlisliriidor€s. COf'.stituir 
~~:J~ .. ao;a.s, "')1 •ome·da ~ade. esoecifrcanco no i.1st1umenro os ams e op~raÇOes que 

?C.:á-.ri:.J ; •Jôccr e :> prato de dumçãJ oo m~.iato que d!illfflf'â w.illCidir I."'~ o SflQ·calend~rto. 
e~~."e :> •nJ;nda ,o ""*ela'. que pode.ê\ ;;er por ç;-az.u indel~-mlflaco 

Pt l i. 11~ t~ • OJess.ar.l tos resl)Onsahii<iOOe é~ adm•nistrsoores. pelos a:~ p;a~Gos durante 
• pa,bJo de sua ~'3tào, com s.aprovaçt~o <les <;OOlas do cl>\elc~ s<>ci.al a Ql.le sa refertrem. 

CLÁJ~ULA 9" • Os a<j.-pini&itae%t:oões r<;.c;ter~o. ~r.e,,w,Jrr--ente. a Utul-o de ramuneraçOO. a 
rnpt:>fanc<a que e& ~ócl® fbamm._ pa- rle~o da ~aloria si~.s oo cepttat social. 

CL~.ll3t.l ..A 1{) • 0& ~os e os adrn;Mlr.Cior~ declaram. sob ~ penss da lei_ não estarem 
~ por lei ~ a nem c;.gndfmados 01.1 enOOl'ltriW!>n-se sob os efeitos de 
C\~nafãO. â pena que{ 'le(ie, alrni8 ~ue témpamriament..s. o ace;sa a cargos púbiicos. ou por 
crime ~alk'tlentar. de pr~. peita m. S> b01"'1o. com:ussão au peculato; ou contra a 
e<.;oncmia pçpular, contra o ~stema fina"1CeitO nacional, contra normas de d!rlesa da 
c::«' c-.c~rc·a, contra as ~çtles da coowmo. a ré publica ou a ptop!ledad.e 

! 
! CAPiTULO IV-COf-ISEL.HO ~IS-GAL 

CLÁU< Ull~ 11 • Vindo lo CQft!efllo FI5C'31 a ~z ·nstilU!do. ~QL'Írá as regrz:s do artigo 1066 a 
~ )7( c~ Código Civil. 

, CAPITULO V • REUNlÃO DE. SQc!OS 
CLÁUSULA 12 ~ As de -~a dca sÓCl.:1s 3etao to.-"'1.:nf2s· em. ~o comtocada paios 
e jm Tl ~""lradores OI.. por 1Ualquer sócio q~Mc notNer reiar;J:t_' ~ 111;3ls cte ir~ dias nos 
cascJ pre-.Jl~tos ~ o corcttatQ ou em !'!!. A o.on I'QC.::lçao ~~··.iiryda, ser ta::a·por t!Mares de 
'laib <:.é ..-m qt_··nto •:O c pila~ soolaJ, qui!~ nGG at,:.mtiJd,j.1Q Prait~-,d.~ m.10:di'aa, o pedido de 

- !""\ ~ ~ç.~ fund':tnenta.,.o_ eotr lntil~ 'daS 11atérias a .i~n ~-

~rt.s..r.sfo 1* - A re.~~ sócios itr.õts!ar~J. em ptirreita ~ •;Cem a pr€Sef!Ç3 de 
~íU d&, 1\0 nir.tmo . ... ~ quartos <f9 ~P':ta• socia' e. 1m segunda, cem qt:a{Guef 1úmero. 
n<::éfinó o sOckl ~>Sr re.tresent::êQ ÇOLOIP!o c;.Qci.o-9 ow por 'ldli'Ji;a®, médiar'te outorga de 
r1ao!bi?l cttn ~pecfficaQao doe atos.uu~~- · -. 

~rf,grafo 1"' . Nenhum ·ócio. por si ou na cor~~~-CE marioatârio, ~votar matêia que 
"':e <-'i:ga respeJto rliretam'inte. 

' 
Paltgrnfu 3• - A rERJTi,ao se-á pres!Õtdel e ' ocretariâtie por sócli)S ascalhidcs entr~ cs 
"fl!ser>I:P..:r, lfu cujo! tra~os aerA la"'r.ld:a ata. na nvro de 3l:s:1 de reun;(les d.e sócios. assinada 
pe~f..- ..... e-nbrr;)S 4a m~le por s~ partii:Jparf.ea dn rsuniao. Cópia d.a atQ auteatieada pelos 
alttn.ll~ma ou pata ~ $~!!á levada a_ ~~l'lathe:n~o e- averbaçao no Registro PublicO de 
Eir.presa!l Mereanüs foniecencfo-se .~·aos_ 2~~ qu>J,~~-- _ 

• ' 1 , • • 1 1 
!- r • • r . • · • . : .: • • : : : _ • : I ;. . 4 · ~ • • ~- . ~ 

P:tragrafo 4~ -As reunlO~ de ~os, serao,~~~~~ .11~ ~~P~~ wna. vez. ao ano nos quatro 
"'l&~e!' .~liorea ao bal{!nço pstrirj\cin13t cor,1 o objcli.\19 i;-~ · . ' . . ,_ 

~ .. ' ~ , •· .- .. -, . · .. :..: :. · · ~ :.:r.;_--.. .• ._ 
(a) temer as etmta:s rJo !3!dmln:!S1m<1at e dei!Qerar sobre o batsticp.pa~~at e r~sultaóo 

etOOnOI'fli .;o· · · - .- - , . , . . - . -

(o} daSfgnm e áe.stittlit edminl:!lua:rorn. fixBO<fo'sua· re-tm:nsra~o; :~ · . /· 
(::) lfâtlf de QUU\qUe< outro atmzrto a>t1$U>rle :la o rde11l do dia. - "'· · 
lã: A...i'i!w '" CQfltrato1sociai; . ·,~ ·~ · · . - - - , ... 

Padg, ~f o 5"_ - Até ·rmta ljtas Mtes dh .:la~ man::ad~ ;;ma -a rr.~Õi~. os r ocumentos refOOdos. 
~~"'1 [a) supra, dev-arao . tttar ~ dlCP:O~o o9s sódos qu~ -n:(> e:te!Çilm a edmintstraçao. 
,n~.aaéa a S'I!IJ\lêo. ~(~~ ã ~a dos ctocc.rmEnto:i fefe>,idos, o~ quais sefâD 
SIJOrr'r'..-';io;;, pdo pm~~ote, â ~~.o ~ ~taçáo, r a qual náo póder.to participar os 
m ~mb'"r>S da administração. A ap~o, sem ~.;ff'.-;::$.. d'l balanÇG patrlmcnial e do fesultado 
eo:;:l)n.!rr co. sa!Yo erro. ckJ1G ou simuea.;ao . .oxo -.era• á de respc;õS3bCldade os acministradOJ"es. 

: ~ .4f l~ 
r 1 /.r...J 
I 
f 

• t 
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C1PA.UTO VEiCULO...' LTDA. 
ClllPJ 0{J./05.4fJúlfJOOl-44 

SÉir~fA ALTSIMÇÃO DO CONTRA'fO SOCIAL 

~·fií!f"\1: :r - DV>:J~~wn-se as f::Ji'm~des descr as nos pr;~!os a<1lenores, quanto 
.'t.(j!.:!. os t>:..clcs CO""l:lar~~rem ou deckf~um. ~<Jr e::criLo. so~re a m al.éf1a que $erla objeto os 
'E·~r'·c. - • 

~vágra ::. j'" • As tlelib~raçfu!s tcmzdas em reur.ião ~ sódcs vlncu&am tod.os os sócios. ainda 
qug au;,cn es ou diss~ 

Cf-f>7ut..O V' · s}ERclciO SolclA'-• ~S.eRvAS E O<STNa\HÇÃO DE LUCROS 
eLA U~t LA t~ • o e~cldo soc:;a1 ~e no dia , ~ de ... atlelro e lem1fna no dia 3 t ds 
t UM1!.l-o de ~oa ano. quando seta fl!vantado um ba,lanço P"-trlmonlal e um ~monstrativo dos 
resu;lad-~ oconõmrcas refQ!''!nte~ ao l!xerclcro 

I 

r·-ro~G.ic tP - D? 1·Jc Q b.~. df!JJOl~ de .. eitls as pro;r.$ôes n~rias para amoctlzação oo 
ç;..:-aif.il w .:taw ar- ~~s. pcf dl!cis~o da m:Uorta; si"tlples d-n. c:apJtal socú:d, ~erão 
<Lb mrr cpe too:;o ç·J~~ da kJcrci seja tre:stnado a pmv'~Oes c. .... re~ o>.J pennarteÇa 
em 5\!41 1- IIG. se nâo t ~em <1 SUa db!Iibciçao. Em ha\--endo di&tribuil;ào. qut!f de lUcros 
quer a:a !-lrejulzo$, e~ta é \•rt sar pm~cioolll ás q \.Cl.SS de cada um. 

F';;;f"" gn h ;r- • O bruanç~ .rer'!r\dt) flelllà datn•lta se-~ lev~nt1dó M pram rnálomo de 80 d•a$, a 
c;;n\a " :.1 -"EI'.a ~o ~effi' nt do e:nrefcio ~ocia!. 

f'ar.'!grn.fo 3• - .A, r.~d3 poderá,' por c-<.!llbera ;ao !la matcrta s.'mplell úo capital social. 
le- r 1'cr IJ'81fmi::os IT"l1!rlr~ 'k1s ~ra qumqu~t fim e -em qua!cller época .do ant>. 

Pilliigr~r,.., 4• - Os w~. por·.màl:~:sim$'1u <19 c~pllat ~odal, :JJP.~âo lfecjtjir pela retenção 
das 1ucr.~. ~~ a ~3 c~ jão 's~"tl et<uâibr !:1 ftn.~rc~ro í!tl. e~&. 

?a <!orJ 5· • N<. 11põl$e-i:HY.~rrer.W:ejvá.os,-..po&-~o ~pt:m:'~ na SQdedada para 
ÇQm!:lt!rtta~o com tua-~ fütUic<l em ~et ~~Tibl.idcrs pmpon:il>ro'~mema aos sócios. óe acordo 
o - < r e~.~ daatas ~ rnesm~ Q4$ttM ~cri!(' l'li"'S p:!!fágr~ a~es. 

,.. LJ.\U~ ~ 14 - r~~· ~ 0011~ por prazo irnk\9ml.inado. a sodedade ~o se 
".r.-5c;''l!'r ' r-am ertrar~ m ~ P..i":~~ rellmdà. ~tia. r~ ou concoc~. 
'11:-rôlça.::> !).. YDnlade quilk{!iel·~ •. :~.que â-~.&-~-~ de, no mlmmo. 
ooi:s $6Clo!1. padmdo o!( t!ema~ ~~· fépresenw-~ a ~ceia· strnplês do capltttl soeiai, 
__,~ssegu:-r com a mesmat - ' · . . . . . • . 

I . . . . . . . 

PY.1<'Í<:ll'1f0 1" - 0C1Jrren4o qualquer (i~sas hiSJ()tMes. OS tiav&res ~ sócio morto. retirante 
fs·'tlc. r •Jia-ente oon:e:. 1~ QU tnteftlito. ~ ~ seg4fldo o betanço 
J:;tl.Nr-01 'êl "e!aJI\·~) ao •li ímo exesclciQ:~ EtilCen'sdu. Havemso decon".OO setsenta dias ou 
n-' 3 d'"l -~ dess:: t:a · -~. um l'lOVO ~ e.~pec!~ talan';<# de:verá S!1" ~ado para o mosmo 
f;n ! ... • 

FtlrAgn fo}o "~· A-apw-~~ ·~s ~.$ ~;;-no p;:u~~-a-'!J entoim fet·se-~ em uma únlca 
!'~r'Jl ~~:- eàpital, W-os 'e~~ créd lG~ o,rdáJilos. a G.evstá estar enoo-rad.-:1 em 
E. C d'<!r r. -:ü'l<U <' :v- ent$ ·- · ' ·· · -

··' • - . ,::- ; . .. : . I • ~ 

1 . .- • • . ' - .. 
Fnmgt .r o ::l" - ierrnina·ª~ <ãpurayêl). ®i lplye~~$. e'\-::s .serao 'Pilft.J$ a<:r~.·-~sant.e ou cros 
~> E!fde'..ro- de 1lódO faleci c. 5uoez.s...-ve$ tlU rnp,-e. sentantt:e !ega·.!l,: ~ "3q, pa~. mensais e 
!'t..eot 1- 1 :a. cem j-.ros d ~~ oo ~l mç:,;. ~~~oc monetnrla c.'e aslfd:> com a !:WOiuça<J 
;'1'l8Cic 1 :ia \<ern::enccrs a J)r.i'teira Y.l: .:fias,~pó;; o 1ran:s.:\JitJo dO prro;o refe"\do:TJC1 párágfafo 

~~fo·~o -~,-N<>· ~~~~laménio_-~-~ $oêlt:dact>- I'~ caso Çe rnor,e ~ ~. oo ~dcri~s 
~e mo r.-•R!sentados ~9o:ít que. o_ju.Z éO ~poe.c.'tiY!l inve:ntãr~ ~i<..:ar 
c~,u~u-.13 · A s~~lle enifar:s em ltQui:iBç.lo nos ca os preVIStOS em l~i. hipótese em 

re sern nd;-caoo l.ltT' 11-qurmte QU'! procet:ert~ de aco:oo com a ritua llagslmente. detenninado. 

! Írt!? . 

.., 
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CIPAUTO VZICULOS LTDA. 
CNl'J IJó.lfl5.1961fJI)fii ..44 

SÉTiillA ALTE~ÇAO DO CONTRATO SOCIAL . 
Cui JSULA 16 - Para qrimi-r qual~r dDvWa a -=~peita do presene ~ÍJlJtW>..Ato,fiça eieito o 
'oro ~êi '(;.omafOi de ~~ Mour.ao: E!.tsGo rtc Par anã ; 001 a n~ a qli31quer-outro POf 
mart. ç .wd!~lado q•<G ae~. · - · • · · -

::c,· ~arem de .ítpcrdo. l'ihnam ,(lS $6®5 o iY.C:;ente tOS!rw'nento na presença elas t~emunl'1aS 
-·c:Ja i iil :n{;fflead~s. Pftl 4 {quatro I vias üe \gu~ tNr e lomla ~ Lm só efeito. 

·: . . .. : 
. ' 

Mamgá. H:i de oazembro ele 2009 

·'· ,. ~'flAG-ii>m --
~GÉ:Rt\l..EM ~cicYJ 



11
Fazendo seu caminho melhor11 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

(ANEXO I) 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 084/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na forma Presencial n° 032/2015. 

CREDENCIAMENTO 

f76.061.902/0001-0ãl 
SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA. 

A;. Brasil, 5606- Centro 

l!!&12-001 CASCAVEL· P.!!J 

Pela presente, credenciamos a Sra. Eronilda Aparecida 
Soares Carneiro, portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 4.541.882-0 e CPF/ MF 
n°. 718.339.009-87, a participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
Presencial 032/201 5, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Slaviero de 
Cascavel Ltda, outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de~· 'iteJ;;po~:nçaLo 

Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
- CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

www.slavieroveiculos.com.br 

.,. 
VIVA O NOVO 
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g& Tabellão 
Curitiba·-P~ 

9º OFÍCIO DE 'NOTAs 
COMA;RCA DA CAPITAL." 

Alam.eda :poutor Carlos de Carvalho,· 24o 
'Fone: (41) 3222-5467 ·-

, . 

Jussara Maria da :Motta Ribeiro 
TABELIÃ (CPF 875 503 269-91) 

. . CER~ÚFICO e dou fé, que ~tende.ndo a _pedido de paFte interessada e révendo 
: .. nes~t~ ..Ja_beliona~o o~ liv~os:· ex_ts~.~n,tes,_. neles ,r-19 ._ô~ :no .~2~5-P, . às F!s. 17.~ , 
· .:~oc ntre~ ,favrado o· ... <S~gQmt~- instrumento: ,, .... '. ·. · ·. . 

. .. · ·pR' · . 'i.JRACÃO BASTÁNTE · ouE··~ FAZ: ·slAViER() t>E: '··cASCAVEL LTDA •. NA 
FORMA ABAIXO: . · · . . · . - . - .. ,.·· · · 

f 
' 

, . ·. 
SAI~AM,·· quatitos este público .inst(umento .de procuraçã,e, ba~tante virem.que 
aos ·c inco:dias do mês de <;>utt.Jbrci do. ano de:dois mil .e ·quinze (05/10/2015), 
nest~ Cid~de de ·· Curitiba·,· . capital do Estado do · Paran'á, em cartório, 

.compareceu como outorgante: .SLAVIERO DE CASCAVEL·LTDA., ,pessoa jurídica 
de direito priyado, · com · sede. à .Avenida BrasH, '5606, Ceritro, Çascavei-PR; 

. inscrita no CNPJ/MF sob n\0 76.061.902/0001·08,. e'SLAVIERO DE -CASCAVEL 
LTDA., p~~soa jurídicà d.e dir~ito · .privado, com sede na Rodovia BR-277, Km 

. 596;. · Nova · .Cidad~, . Gasca.vei-PR; jnscrlta· · n'o CNPJ/MF sob n.? · 
· .... 76::Q6.1.902/0q02·80, .~o~ seu~;co~trato .social e sexagési'ma terceira alteração. 
. tontrátua l . da~da de 20/05/20lO;·devidamente l'egi.str:ada na !Junta. Comercial 
· ~o· · 'Paran~ sobi:·: .. 1'1 ·:o_ : 41901i5704?i~ ém· 2.i/06/2bio·, · con,form.e . certidão.· 
· simp!ific~da atualizada expedida pela Jl)C.E.PAR,. nesté' ato representada por 
. seu~~ , ·~?~os. · a~niinist~adore,s: .. t.ristiano.. ~lavier.o Fumagalli.' brasileiro, 
· emp·r~sano, casad:o, · portador da .· Cedula .... de .. · ldent1dade R.G . 
4,751 .''218-:2~SSP{P~; ·- iflscrito fl~.:CPF/MF sob,. r'1 ~0 004.380.029-70, residente e 

· doaii,ciliada·.· à Rua.·: Prefejto· Angélo .Ferrari<>! l,.or;>e~: ,2579, apto 601, CEP: 
800~.ô·-2--s'2, Curitlb;3/PR;· : ~. Fabriclo":. slaviero: .f"umagaHi, brasileiro, solteiro, 

. conforme declarou;· maiór; e!í"!presá'rio;·, portaÇto.r·c;ia, Cédula .d~ 'Identidade R.G .. 
· 4.751:'22'2:0-SSP/PR;~'insÇrito no GP-F/MF -sob ~ .0 dp-4:~80.039~42, residente e 

dóÍl'lic;ilia·êio '. à Rua ~ Frá.n~i~c'Ó ',Júgl.a'ir, ·.·750 ,. t_grr~~ :QJ, 11 o anda·f,· bairro 
. M-ossun_g!.fê, Curitíba!R~ . . Os 'lpre·serite.s, .:consoa.nté· }~S documentos exibidos, 
_ide·ntificados co·mo os· próprios por mim e pela .Tabeliã ,:" do, qu.e dou Jé. E por 
'ela, . na forma represe'ntada,, :me _foi .· dito . que' por 'este. públi~o . i nstrum~nto 
nomeia e éonstitui se.us bastantes procuradores: ALINE BASSO ANDREANI. 
bra~ileira , gerente de recursos· h.umanos, casada, .Qédulà de Identidade R.G. 
5 .. 7-1C5,867-3/SSP-PR;. i·nsÇrita· no .CPF/MF sob ri.0 881.3.18.159-00, residente e . . ' . ·/ ' 

. domtciliada em Cascavei·PR; MARIA ONEIDE NICHETTI, brasileira, divorciada, 
· · ·asse~sora d~ ~e_r~nc i a, Çédula de lden.tidade R.G. 3·:9~6.583-9/SSP-PR, inscrita 
NOTAR~.é'RÊ)I..rroq ~. 0 525.144.639·04, residÉmte. e domiciliada em Cascavei-PR; 

NAVESEDSMOSlCMUNElfO, bra~i leiro, . contador, casado, Cédula de Identidade R.G. 
(45~ .~JB~J04~Dili~-PR-; irísprito~ no CP.F/MF sob ·n·.0

. 780:748.$69•72, .residente e 
· .. ,. 8 D· · ,~~""iffi~Lado':em f~ü;c;~vei.:PR; .. e.'"CEL~O WÀLDEMA~ ·SAUER, brasileiro, separado . 

\;CI;;)I,.ovca. . ~icrMfrtJente, oontador, . Céduta de •· Identidade R,G. · -6.182.522-3/SSP-PR. 
. inscrito· · no -CPFtfMF s.Ob n.õ 279:293.530-87, residente · e· domicil iado em 
to~~e~~çitalfs> qua i s confere pode~es para SEMPRE ~M CONJUNTO DE DOIS 

tpfmlf!U~·A<IliOitts, independeo-h~ da ordem dé nomeação, ou APENAS -\JM DOS 
oo•~r• RADOREs:. ACOMPANHADO .. D-E UM DOS·· REPRESENTANTES DAS 

' . ·. representar . as' empresas .outorgantés para participar 9e 
Ções· ·em todas as : moqa1ida~es (con~orrência,s, . tomadas de ·preços, 

e ·pregõé~) •. apresentando. _~ propostas · e atuando em todas· ~s . fases do 
.· ' . . . ... . .. . •, ~. . . . . 

... · . 
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. -~ . .. . .. SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA. 
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Os abaixo .assinados, ANDERSON FUM.AG~LEl3bra~i~~irg~~ 
casado em regime de comunhão universal de bens emp~esário, restpf....nfeê~o·miêiliaéio ~· 
em Curitiba, Paraná, na Rua Deputado Heitor Alen~ar Furtado no 17Óf);·-7·0 ':e ·8° andares. 
portador da Cédula de Identidade Civil n° 660.114/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob li.0 

CPF r.o 087.089.599-00; CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALU, brasileiro, solleiro, 
empresário. residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na R~a Deputado Heitor Alencar 
Furtado, no 1.700, 7° e 8° andares, poctador da Cédu~ de Identidade Civil no 
4.751.218/SSP/PR e inscrito no CPF sob n. 0 004.380.029-10; fABRICIO SLAVlERO 
FUMAGALLI, brasileiro, solteiro. empresário, residente e domiCiliado em Curitiba, Paraná, 
na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado n° 1.700, 7° e 8° .~ndares, portador da Cédula de 
Identidade Civil n.0 4.751.222/SSP/PR e inscrito no CPFiMF sob n.0 004.380.039-42; 
FELIPE S!..AVIERO FUMAGALLI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado 
ern Curitiba. Paraná, na Rua ·Deputado Heitor Alencar Furtado n° 1.700, 7° e 8° andares, 
portador da .Cédula de Identidade Civil n.0 4.751.214/SSPIPR e inscrito no CPF/MF sob 
n.0 004.702.629-40 , ED1MAR CAUNETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, contador, portador da cédula de identidade civil RG no 4.552.040-
4/SSP-PR e inscrito no CPF sob o n" 780.748.869-72. residente e domiciliado na Rua 
Dom Pedro 11, 2665, na cidade de Toledo, Estado. do Paraná e JOAO COTUNSIÇ1, 
brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná. na ruá 
Madre Júlia, n.0 151 , portador da cédula de identidade éivil n.0 301.718/PR e inscri1.o no 
CPF sob n.0 003.996.479-53 e ESPÓLIO DE AUGUSTO CHIMIN, neste ato representado 
pela inventariante L.úcia Góes Chemin, brasileira, viúva, empresária, residente e 
domiciliada em Guarapuava, Paraná, na Rua· XV de novembro nr. 2619, portador da 
cédula de identidade civil nr. 752.346-3/SSP/PR e CPF nr. 641.237.249-87 conforme 
termo de nomeação de inventariante expedido pelo MM. Juiz da 2•. Vara Cível da 
comarca de Guarapu~va nos autos de ação de inventário nr. 635/05 (có.pia ane.xa); sócios 
que representam a totalidade do capital social da sociedade SLAVIERO DE CASCAVEL 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Cascavel, Paranã. na 
Avenida Brasil n° 5.606, inscrita no CNPJ sob no 76.061.902/0001 -08, com contrato 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 4120168741-4, em sessão de 31 de 
maio de 1961 e última alteração arquivada sob n.0 20051324130 em sessão de 09 de 
maio d.e 2005, RESOLVEM alterar o contrato social, por maioria superior a% do capital 
social, conforme previsto no art. 1076, I, da Lei 10.406/02 (Código Civil). de acordo com 
as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retirada de Sócio 
Retira-se da sociedade o sócio ANDERSON FUMAGALLI. já 

qualificado, cedendo e transfenrido as 173.025 (cento e setenta e três mil e vinte e cinco) 
quotas que possui no valor de R$ 173.025,00 (cento e setenta e três mil e vinte e cinco 
reais) da seguinte forma: 

• O sócio CRISTIANO· SLAVIERO FUMAGALLI, já qualificado, recebe 57.675 
(cinqüenta e sete mil, seiscentas e setenta e cinco) quotas no valor de R$ 
57.675,00 cinqüenta e set~ mil e seiScentos e setenta e cinco reais): 

"' O sócio. FABRICIO SLAVIERO · FUI\i GALLI, já qualificado, recebe 57.675 
(cinqüent ~ s~t~ · centa e s tenta e cinco) quotas n~ valor de R$ 
57 .675,0 (crnqu~~ '-~ats) .. 

. AUTENTICAÇ 
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. .. · , tt! :"e : . . ' 
• O sócio FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, já qualificado, rece~e-â-J ~75 _(cigRi)eA!t 

e sete mil, seiscentas e setenta e cinco) quotas no valor~~·. ~$ ..:57 .. ~1-5,00 
(cinqüenta e sete mil e seisçentos e setenta e cinco reais); 

• • < 
C' - f .. 

Parágrafo único -
O sócio cedente. os sócios cessionários e a sociedade dão 

recíproca , plena, rasa, irretratável e irreversi~el quitação, para não mais exigirem, um do 
. outro, sob qualquer titulo ou pretexto a quotas do capital social ora transferidas, bem 

como os haveres correspondentes. ·· 

t 
CLÁUSULA SEGUNDA- Retirada de sócio 
Retira-se da sociedade o sócio JOÃO COTLJNSKY, já 

qualificado, possuidor de 424.939 (quatrocentas e vinte ~- quatro mil e novecentas e trinta 
e nove) quotas que possui no valor de R$ 424.939,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e 
novecentos e trinta e nove reais}. · 

Parágrafo Único -
Pelas 424.939 (quatrocentas e vinte e quatro mil e 

novecentas e trinta e nove quotas), a sociedade pagará ao s6cio retirante a quantia de R$ "' 
360 .000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que serão pagos pela sociedade, da seguin~e 
forma: 36 (trinta e seis) pagamentos mensais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sem 
atualização monetária, e 03 (três) balões na 12•, 24• e 36• parcela, no 'Jalor de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro rnil reais) cada uma, atualizadas mensalmente pelo INPC, 
representadas por 39 (trinta e nove) Notas Promissórias, sendo que a 1• parcela vencerá · 
30 (trinta} dias após o registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, da alteração 
contratual que efetive esta retirada. 

CLÃU~ULA TERCEIRA - ·Reduçlo de capital social 
Face ·a retirada do sóçio JOÃO COTUNSKY, os sócios 

remanescentes deliberam em reduzir o capital social da sociedade no montante 
respectivo as quotas do sócio retirante, passando então o capital social a ser de R$ 
4.507-. .170,00 (quatro milhões, quinhentos e sete mil e cento e setenta reàis) dividido em 
4.507 .170 (quatro milhões, quinhentas e sete mil e cento e setenta} quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real} cada uma. 

CLÁUSULA QUARTA- Distribuição do Capital Social 
Face as retiradas dos sócios ANDERSON FUMAGALU e 

JOÃO COTLINSKY, o capital social da sociedade fica assim distribuído entre os sócios 
remanescentes: 

·- . .sõ"cao-·---··--1 ·-·---QUOTÂS_ . ..., ·-- ·cAPWAL(R$}--, 
~- . 
CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.276 
FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 & ---- -· 
FELIPE SLAVIERO FUMAGALLl 1.237.278 JL -...: 
EDIMAR CAUNETO 488.828 

1 
.. ~.s.~qL!~ DE ~':'.~U~-k~~~f 
TOTAL I : ··· - ;l~J«Q\t;~o 306.~~~-· . • · - ~~~! AS 

.• u 
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1.179.603,00 
1 .179.603,00 
1.179.603,00 
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... - ... ·- ···-- ... ·- -··-·"·- -
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ClAUSULA QUINTA- Extinção de Fíliét~ .. ~ .,; ~.·" .., .. ~ 
Os sócios deliberam extinguir as seguintes fi~ais.: · 

Filial no 08, localizada à avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1438, sala B, Ubiralã, 
Paraná; · 

Filial no 1 O, localizada à avenida Brasil, 1085, CEP 8687~00, lvaiporã, Paraná; 

CLÁUSULA SEXTA-Admini&fração 
A sociedade é administrada'· pelos sócios CRISTIANO 

SLAVIERO FUMAGALU e FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI, sempre em conjunto de 
dois, ficando investidos na administração da sociedade;- não podendo, entretanto, em 
nome desta, prestar fiança ou quaisquer outras responsabilidades alheias aos interesses 
da sociedade. inclusive avais e endossos de favor, fiCando ainda dispensados da 
prestação da caução, devendo ser observadas também as disposições relativas às 
reuniões de quotistas. 

CLÁUSULA S~TIMA-Consolidaçlo ·· 
Face as alterações acima ocorridas e por perrn~necerim 

inalteradas as demais disposições contratuais, os sócios deliberam consolidar o contrato 
social, que passa a viger de acordo com as seguintes cláusulas: 

SLAVIEIRO DE CASCAVEL L TOA. 
CNPJIMF 71.061.10210001 ~ 

CONTRATO SOCIAL 
, , 

CLÁUSULA-PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade de"or'niruii-se SLAVIERO DE CASCAVEL 

LTDA. e tem sua sede e foro na cidade de-Cast;avei,,.Paraná, à Av. Brasil, 5.606, é regida 
pe!o. presente contrato social e pelo Código Civir e subsidiariamente pela ·Lei 6.404 de 1'5 
de dezembro de 1976, podendo a juizo dos sócios-administradores, criar. transferir e 

Filial n.0 01, localizada à Br 277. KM 596, C~~c:w~t. ~:::-:.:-:: ; 

. 
r 
(' 

/v fechar filiais. agências e escritórios em qualquer parte do Brasil e no exterior. 

(~/ tJ a) Parágl'llfo Único: A sociedade possui as seguintes filiais: 

b) Filial n.0 02, localizada à avenida Guilherme de Paula x.avier. 1635, centro, Campo 
{ ·í Mourão Paraná; 
t c) Filial 0 .0 03, localizada à rua Guilherme do Paula, 39, centro, Laranjeiras do Sul, 

Paraná; 
d) Filial n .0 04, localizada á rua Trajano Garcia, 373, CEP 84500..000, lrati, Paraná; 
e) Filial n.0 OS, localizada à avenida Presidente Kennedy, 1761, centro, Palotina, Pal'âná; 
f) Filial n.0 06, localizada á rua Parigol de Souza, 1250, Jardim Porto Alegre, Tolado. 

Paraná; 
g) Filial n° 07. localizada à rue XV de Nn ......... ,.,,.., 10, centro, Guarapuava, Paraná; 

h) Filial n° oa, local.~iza~d~aj~~~~~ ~~~~titt~~ei"'""v"' , Paraná; i) Filial n° 09, 11 85935-000. Assis 
Chateaubriand, reornnr:>r • .-.;, 
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ôJ• AL TERAÇAO CONTRATUAL E CONSOUOAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA- OB-JETO •: ·".. : 
' J ~ - ·--- . ... . . '=" • • ~· 4' 

. . . A sociedade tem por objetivo social o _ramo, l=f~ ~mé~-~~m: 
geral d~ autof!lOVets, cammhões e utilitários. peças e acessórios, tratOtes"S"grieola'S e seus .. 
re~pect1vos 1rnplementos, ferragens. artigos e apareihos elétricos, estacionamento de 
ve1culos, oficina mecãnica, posto de serviços e análogos, importação e exportação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DURAÇAO 
A sociedade tem duração por tempo indeterminado . tendo 

iniciado suas atividades em 31 de maio de 1961. .. 

ClAUSULA QUARTA- CAP~AL SOCIAL 
O capital social totalmente integralizado é de R$ 

4.507.170,00 (quatro milhões, quinhentos e sete mil e çljjnto e setenta reais) dividido em 
4.507.170 (quatro milhões, quinhentas e sete mii e éento e setenta) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um rea!) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: · 

SOCIO QUOTAS CAPITAL{R$) 
CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 ., .179.603 ,00 
FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 1 . 1 79.603,~0 -- ·--- ---·-1.179.603,ÕO FELIPE SlAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 
EDIMAR CAUNETO 488.828 488.828,00 

ESPOLIO DE AUGUSTO CHIMIN 306.508 306.508,00 
TOTAL 4:507.170 4.507.170,00 - - -

Parágrafo único - A responsabilidade dos sócios quotistas 
é limitada e restrita ao valor de suas quotas, nos tennos do artigo 1.052 do Código Civil, 
respondendo todos os sócios solidariamente pela integralização do capital social. 

. . CLÁUSUlA QUINTA- ADMINISTRAÇÃO 
· A sociedade é administrada pelos sócios CRISTIANO 

SLAVIERO FUMAGALLI e FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI. sempre em conjunto de 
áois, ficando investidos na administração da sociedade, não podendo, entretanto, em 
nome desta, prestar fiança ou quaisquer outras responsabilidades alheias aos interesses 
da sociedade, inclusive avais e endossos de favor, ficando ainda dispensados da 
prestação da caução, devendo ser obset\ladas também as disposições relativas às 
reuniões de quotistas. 

Parágrafo Único: 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, ainda, por se encontrarem ~o~ os 
efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pubhcos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão , peculato. ou 
contra e economia contra as normas de 
defesa da concorrência, propriedade. 
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ClAUSULA SEXTA-REPRESENTAÇÃO o ~., · o .. 

A sociedade é represenlada ativa e passivamente, em juízo 
ou fora dele, p~los sócios-administradores, antes nominados, ou por procuradores que 
sejam para tal fim especialmente designados. 

CLÁUSULA SÉTIMA REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES , . 
Os sócios-administradores nlcebem pelos serviços que 

prestam à sociedade "pró-labore", que é fixado pelos sócios de comum acordo, sempre 
n.os limites permitidos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA- ATOS NULOS 
Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a 

sociedade os atos praticados em desconformidade às regras estabelecidas neste 
instrumento. 

CLÁUSULA NONA- DEUBERAÇ0ES DOS SÓCIOS 
As deliberações sociais serão tomadas: , 
a) pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 (três 

quartos} do capital social, para a modificação do contrato social, incorporação, fusão e 
dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; 

b) pelos votos correspondentes a mais de metade do capital 
social, para designação, destrtuiçAo e modo de remuneração dos administradoras e 
pedido de concordata; 

c) pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos 
previstos na lei ou no contrato. · · 

CLÁUSULA DÉCIMA- REUNIOES DE QUOTISTAS 
A$ reuniões dos quotistas serão realizadas na sede social da 

empresa e serão convocadas por qualquer dos sócios com antecedência m ínima de 8 
(oito) dias em primeira convocação e de 5 (cinco) dias em segunda. O anúncio de 
convocação da reunião deverá ser remetido, por carta, aos sócios, podendo os membros 
que não residirem na cidade da sede da sociedade serem convocados por fax, telegrama 
ou e-mail recebido no último endereço anotado na sociedade. 

Parágrafo único: A Assembléia dos sócios deve realizar-se 
ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, . 
com o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico; designar· administradores, quando for o caso; 
tratar de qualquer outro assunto conatan\e da ordem do dia. 

"'"''"' ... '"' PRIMEIRA- EXERC[CIO SOCIAL 

I~~=~~É~1~
0 

de janeiro até 31 de sociedade . Os lucros 

do 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 'GRAVÀi1E. ~BRE 
QUOTAS .. ~~ • " 

: É vedada a constituição, pelos sócios, de qualquer gràvame 
sobre suas quotas sem prévia e expressa autorização de sócios representando a maioria 
do capital social. · 

Parágrafo Primeiro: As quotas sociais são impenhoráveis. 
Na ocorrência de decisão judicial em sentido contrário, a SO!=iedade, pelos demais sócios. 
ern deliberação na confonnidac:.!e da cláusula nona cieste lnstrumento. poderá excluir o 
sócio ou adquirir suas quotas a valor patrimonial contábil, pagando-lhe, na forma pravista 
no parágrafo seguinte . , .. 

. Parágrafo Segundo: O pagamento dos haveres do sócio 
excluído, será feito em 36 (trinta e seis) parcelas mensais; a primeira delas será nos 60 
(sessenta) dias seguintes a data do evento e será de valor correspondente à 10%(dez por 
cento) elo montante; a parte restante serâ dividida em 35 (trinta e cinco) parcelas iguais, 
representadas por igual número de •notas-promissórias• emitidas pela sociedade, com 
vencimentos mensais e sucessivos; e partir do pagamento da primeira parcela, as de~is 
prestações serão corrigidas monetariamente com base na variação nominal dos inc:liées 
oficiais que vigorarem na época, adotados pelo Governo Federal. 

CLÁUSULA Di:CIMA TERCEIRA- CESSAO DE QUOTAS 
A cessão de quotas a terceiros, estranhos ã sociedade, 

deverá ter o consentimento de sócios que representando a maioria do capital social. 

CLÁUSULA Ot:CIMA QUARTA - TRANSFERtNCIA OE 
QUOTAS 
O sócio-quotista que desejar. transferir suas quotas deverá 

notificar por esciito a sociedade, díscriminando-the o preço, forma e prazo de pagamento, 
pa~a que esta, através dos demais sócios , exerça ou renuncie ao d ireito de preferência.<> 
que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento c;ta ootiftcação ou 
em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

Parágrafo primeiro - Os sócios poderá ceder livremente 
suas quotas para qualquer herdeiro necessário. 

Parágrafo segundo - Passados 120 (cento e vinte~ dias .da 
ofe11a de venda sem que o alienante tenha alienado suas quotas para os dema1s sóctos 
da sociedade ou para te~eiros, a sociedade irá adquirir ta! participação na forma 
pactuada na cláusula décima quinta e seus parágrafos. 
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Parãgrafo Primeiro: Os haveres do sôcio~dissiqent~:S'al'ã~ 
apurados mediante balanço esp~ial levantado para tal fim, no dia da ·retiráda do s.ócio,"' 
com base nos princípios contábeis geralmente aceitos e mediante avaliação a valor de 
mercado de ben~ · tangiveis e intangíveis pertencentes à sociedade. 

Parilgrafo Segundo: Os haveres assim apurados, excluída 
qualquer outra forma de avaliação patrimonial, serão pagos aos sócios dissidentes em 30 
{trinta) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, vencepdo a primeira 30 (trinta) dias 
após o arquivamento da necessária alteração no Registro Páblico de Empresas Mercantis 
a cargo da Junta Comerciai, ou liberando esses a venda a téiceiros. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- EXCLUSÃO DE SÓCIO 
. Quando 1:1& sócios. que representem a maioria do capital 

social, entenderem que, um ou mais sócios, estão pondo em risco a continuidade da 
empresa em virtude de seus atos, poderão excluí-lo(s} da sociedade, devendo, para tal 
fim, convocar reunião de quotistas para deliberar sobre tal questão. o acusado deverá ser 
previamente intimado, facultando-se-lhe o direito da defesa, nos tennos do artigo 1.085 do 
Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FALECIMENTO 
O falecimento de · qualquer sócio, não dissolverá 

necessariamente a sociedade, fteando os herdeiros do "de cujus· sub-rogados nos seus 
direitos e obrigações, podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão 
respectivo pelo inventariante do espólio do sócio talàcido. Após concluído o inventário e a 
partilha, poderão os herdeiros que houverem em pagamento do inventário às quotas do 
falecido, serem admitidos como sócios da sociedade. 

CLÁUSULA O~CIMA OITAVA- HAVERES DO SÓCIO 
FALECIDO 
Os haveres do sócio falecido ou impossibilitado serão 

aparados mediante demonstrações Financeiras Especiais que serão levantadas dentro de 
30 (trinta) dias a contar da data do evento, salvo se da data das ú"imas Demonstrações 
Financeiras não houverem ocorrido mais de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DISSOLUÇÃO 
A sociedade será dissolvida nos casos ptevistos em lei, 

cabendo aos sócios-quotistas, em qualquer hipótese, estabelecer o modo de liquidação, 
eleger os liqüidantes e tomar as demais medidas necessárias· para promover a liquidação. 
Realizado o ativo e solvido o passivo, o saldo verificado será repartido entre os sócios 
proporcionalmente ao valor das respectivas quotas de capital. 

Parágrafo Único: No caso de dissolução da sociedade, fica 
rese•vado, preferencialmente, ao sócio que manifestar interesse, o direito de adjudicação 
do negócio, deste assumido o ativo e o passivo, desde que efetue o pagamen~o dos 
haveres eventualment~ devido aos demais acordo com o disposto na clausula 
"Décima Quinta e seus parágrafos· 't,O pf,E;,s.e.pt~ 

Certifico que o selo 

---
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documento entraguo o pt~~rte . 
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íJresenle sociedade as regras que regulam as sociedades anônrmas .. ~umb.ci'ne f~~.:,,~·b 
parãgrafo ún ico do artigo 1053 do Código Civíl. 

E, por estarem, as·sím. justos e contratados os sóc;os 
quotisty.s,.assinam c presente lnsinJmento em 03 (três) vias de igual teor e forma. perante 
ouay"test~rnunhas , comprometendo-se , por si e por seus herdeiros e sucessores, a 

T' pri- lo telrnente em toda_s as suas disposições . w U__,_ c"'""· oo d• o" w,>m d• 2oos 
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Y"VIRVERDI 
FIRT Concessionária 

PROCURAÇÃO 

/ 

VIA VER DI VEICULOS L TOA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob no 01.468.885/0002-00, com sede a Avenida Goioerê no1.500, centro, em 

Campo Mourão (PR), neste ato representada por seus administradores OSVALDO 

FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de 

Identidade R.G. no 3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob no 397.236.239-00, 

residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel 

Ribas, no 12, apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-310 e DOMINGOS MARTINS, / 

brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. no. 

512.815-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob no 005.388.509-06, residente e 

domiciliado à Avenida Santos Dumont, no 585, na cidade de Londrina, Estado do 

Paraná, pelo presente instrumento de procuração ao final nomeiam e constituem 

seu bastante procurador a Sr. DANIEL LUIS SANDRI, brasileiro casado, com 

endereço comercial a Avenida Colombo No 8800, Pq. lnd. Bandeirantes, em 

Maringá (PR), inscrito no CPF sob no 980.046.460.34, portador do RG No 

6.130.765 SSP/SC, a quem confere amplos e limitados poderes , para o foro em 

geral, com a fim específico de participar da LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 032/2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -PR 

Podendo preencher documentos, assinar contrato, receber e dar quitação, firmar 

compromissos, prestar declarações, enfim todos os atos para o bom e fie l 

desempenho deste mandato. 

IA VERDI Vi;ÍCULds L T 

Domingos Martins 

Concessionário Fiai Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8.800 
Moring6 - PR - CEP: 87070-000 

- \ 

Tel .: 55 (44) 2101 8800 (\ 
vioverdi@fiotvioverdi.com.br 

1 
} 

Filial: Avenida Go,oerê, 1.500 
Campo Mourão - PR - CEP: 87303-11 O 
Tel. : 55 (44) 3201 8800 
vioverdicompo@liotviaverdi com. br 

www.liotvioverdi.com.br 



~VIRVERDI 
FIRT Co ncessionária 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial W 032/2015 

Objeto: Aquisição de 01 Veícu lo. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação relativa a licitação 
supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Dezembro de 2015 

Campo~urão, 21 de Dezembro de 2015 

, A,}},;:f/ /tc~~ ~/ 

Licitante: Via Verdi Veiculos Ltda 
CNPJ:: 01.468.885/0002-00 
INSC. EST: 9.0199.519.25 

Responsável: 
Daniel Luis Sandri 

Licitação 

End: Av: Goioerê N 1500 Campo Mourão -PR 
Fone: (44)3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Sandri 
daniel.sandri@fiatviaverdi.com.br 
RG:6.130.765 
CPF:980.046.460.34 

VIA VERDI VEÍCULOS LTDA. i 
CNPJ: 01 .468.88510002-00 I 

AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA,1841 
F. : 320 00 I 

CEP 87301-000 - C PO MOURÃO - PR 

NOVO E "REÇO: 
AV .GOIOERÊ, 1500 

CEP:87303-100 

Concessionária Fiat Via Verdi 
Matriz: Av. Colombo, 8.800 
Maring6 . PR . CEP: 87070-000 
Te I.: 55 (44) 2101 8800 
viaverdi@fiatvioverdi .com. br 

Filial: Avenida Goioerê, 1 .500 
Campo Mourão · PR • CEP: 87303-1 1 O 
Tel. : 55 (44) 3201 8800 
viaverdicompa@fiofv•overdi .com. br 

www.fiotvioverd •. com.br 
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VIA VERDI VEÍCULOS L TDA. 

CONTRA TO SOCIAL 

NOMA & CIA L TDA., empresa ju.rldica de direito privado, 
inscrita no C.G.C./M.F.n°.79.131..918/0001 -20 e lnscrirrão Estadual n°,745.00051 -P, com 

sede em Sarandi-Pr., à 13R 376, Km 415, n°.336, com contrato social W"quivado na Junta 

Comercial do Paraná sob n°.41201612392, em 01/07/67, neste ato representada pelo sócio 

gerente JOÃO NOMA, brasileiro, casado, empres~rio, residente e domiciliado em 

Maringá-Pr., na Rua Joaquim Nabuco, n°.89, ap.30, Zona 04, portador do C.P.F./M.F. 

0°.005.380.439-20 e Cartdra de Identidade Civil 0°.601.591 -Pr.; MARCO AVICULTURA 

LTDA., emprt:sajuridica de direito privudo, inscrita no C.G.C./M.F. n°.79.580.437/0001-00 

e Inscrição Estadual n°.60 1.04410-V, com sede em Tamarana, Distrito de Londrina-Pr., na 

Rod.Celso Garcia Cid, PR 445, Km 329, Lote 175, com conlrato social arquivado na Junta 

Comercial do Paraná sob n°.41201746275 em 09/09/1986, neste ato representada pelos 

sócios gerentes MARCELO ARAÚJO MARTINS, brasileiro, casado, médico vet~::rinário, 
residente e domiciliado em Londrina-Pr .• na Rua Santos, n°.292, ap.801. portador do 

C.P.F./M.F. n°.682.315.639-20 e Carteira d~ Identidade Civii n°.3.646.348-1/Pr., e 

rtP 
1..· 

OSVALDO FERREIRA JUNlOR, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado 1 
em Maringá-Pr., nu Praça Manoel Ribas, n°.12, ap.1701, Zona 04, portador do C.P.F./M.F. !> 
n°.397.236.239-00 e Carteira de Identidade Civil n°.3.289.374-RJ.; OSVALDO ~ 
FERREIRA JUNIOR, já qualificado anteriormente; OSWALDO FERREIRA. brasildro, rf1 
c:sudo, industrial, residente e ~omiciliado e~ ~ari~gá-~r., na Rua N~o Alve~ M.artins, Jó 
n .1.812, ap.72, C~ntro, portador do C.l.r./M.I. n .019.719.058-87 e Cartell"cl. de ,.(} 

ld~ntidade Civil n°.2.014.418-SP.; CLAUDIO DE OLIVEIRA. brasileiro, casado, &t;t· 
industrial, residente e domiciliado em Maringá-Pr., na Rua Vitório Balani, l.028, Zona 05, Jf; _ 
portador do C.P.F./M.F. n°. n.035.184.348-53 e Carteira de Identidade Civil 0°.3.982.838-

6
~ 

SP.; R013ERTO fORTUNATO, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado 

em Silo Paulo-SP., na Rua General Calado, n°.91, ap.04, Tatuapé. portador do C.P.F./M.F. 

n°.030.080.968-91 e. Carteira de Identidade Civil n°.3.515.995-SP.; e DOMINGOS ~ 

MARTINS, brasildro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Londrina-Pr .• na 

Av.Santos Dumont, 0°.585, portador do C.P.F./M.F. n°.005.388.509-06 e Carteira ~e 

Identidade Civil n°.512.815-Pr. ; resolvem de comum acordo, para os fins de direito, 

constituir uma sociedade por quotas d.e responsabilidade limitada, sob a denominação 

VIA VER DI VEÍCULOS L TOA., devi9amente regida pela legislação pertinente e pelas 

demais disposições legais aplicáveis à espc!cie e pelas cláusulas seguintes: 



/,/ / 

- VIA VERDI VEÍCULOS LTDA.-

- CONTRATO SOCIAL-

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob a 

denominação social de VIA VERDI VEÍCULOS LTDA., com sede na cidade de Maringá

Pr., à Av.Colombo, n°.8.800. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem por objeto: 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS, ~ças e Acessórios, Oficina 

Mecânica para Assistência T~cnica, Consórcios e Locação de Carros, Serviços de 

exploração na venda de refrigerantes/bebidas e lanches, roupas específicas, concessão de 

franchising e sub locação de área. 

CLÁUSULA TERCl~IRA- O prazo de duração da sociedade 

é indeterminado. 

CLÂUSU! .A QUARTA - O capital social inteir.unentc: 

subscrito neste ato, e realizável no prazo máximo de 12 (doze), meses é de R$.3.000.000,00 

(TrC:s milhões de reais); representados por quotas de .capital, de valor nominal de R$.1,00 

(Hum real); ficando assim distribuído: 

NOME 

NOMA E CIA l.TDA ..................................... .. 

MARCO A VlCUL TURA L TOA ........... ......... .. 

OSVALDO FERREIRA JUNIOR ............ .. .... .. 

OSWALDO FERREIRA. ............................... .. 

CLAUDIO DE OLIVEIRA ................... .......... . 

ROBERTO FORTUNA TO ..... ........................ . 

DOMINGOS MARTINS ................... ............. . 

TOTAL 

900.000 

300.000 

375.000 

375.000 

375.000 

375.000 

300.000 

3.000.000 

QUOTAS EM R$. 

900.000,00 

300.000,00 

375.000,00 

375.000,00 

375.000,00 

375.000,00 

300.000,00 

3.000.000,00 

(!fi 

1..· 
~ 
j· 
&i 
~ 
~ 
_A 

CLÁUSULA QUINTA - A R~sponsabilidade dos sócios é ~ 
limitada, à importância do Capital Social, nos termos da legislação em vigor. ~ 

CLÁUSULA SEXTA - As deliberações sociais, ainda que: 

impliqul!m em alterações contratuais, poderão ser tomadas por sócios que representem a 

maioria absoluta do Capital da Sociedade, conforme legislação em vigor. 



/ 
-VIA VERDI VEÍCULOS LTDA.-

- CONTRATO SOCIAL -

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são 
indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas à qualquer titulo, sem o 

consentimt:nto unânime dos dc::mais sócios, cabendo a c::stes direitos de preferência na sua 

aquisição, na proporção de quotas que possui rem. 

CI.ÁUSUI.A OITAVA - O sócio que desejar transferir suas 
quotas deve::rá notificar por escrito a sociedade::, discriminando-lhe o preço, forma e prazo 

de pagamento, para que esta, através dos demais sócios, exerça ou renuncie no direito de 

preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias, contados do recebimento da 

notificação ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esst: prazo, sem que 

ex~:rcido o direito de preferência, as quotas poderão sen:m livremente transferidas. 

CLÁUSULA NONA -A Sociedade será administrada por três 

sócios gerentes. assim estabelecidos: OSVALDO FERREIRA JUNIOR. JOÃO NOMA, 

representante da tirma NOMA & CIA.L TOA. t: DOMINGOS MARTINS, a quem compete, 

e>empn: em conjunto de dois, o uso da firma e a representação Ativa e Passiva, judicial e 

extra-judicial da sociedade, sendo-lhes entretanto vedado o seu uso e emprego, sob 

qualquer pretexto ou modalidade, em operação ou negócios estranhos ao objeto social, d\. 
especificamente a pn:stação de avais, endôssos: tianças ou caução de favor. J d · 

CLÁUSULA DÉCIMA - Pelos serviços que prestarem à r{; 
Sociedade. pc:rceberão os "sócios gerentes". a título de remuneração "pro labore", a quantia !j?f)1· 
mensal tixada em comwn que será levada à conta "Lucros e Perdas". 

CLÁUSULA DÚCIMA PRIMEIRA -Os sócios investidos em 

função de sócios gerentes constantes da Cláusula Nona, ticam dispensados de prestação de 

caução. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O ano social coincidirá 

com o ano civil. devendo, no último dia útil de cada ano. ser procedido o Balanço Geral 

Sociedade, obedecidas as prt:scrições legais e técnicas pertincmtes a matéria. Os resul 

serão atribuídos aos sócios proporcionalmente ás suas quotas dt: Capital. podendo os 

lucros, a critc!rio dos sócios, ser~m distribuídos ou ticarem em reserva na sociedade. 

f{J-t? 

~ 
_,() 

~J 
\ 



- VIA VERDI VEÍCULOS LTDA.-

- CONTRATO SOCIAL-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Ocorrendo o 

falecimt!nto de qualqut!r dos sócios a sociedade não se dissolverá, continuando 

normalmente suas atividades, cabendo, entn:tanto, aos herdeiros do sócio falecido, ou do 

cõnjuge :iUpt;rstite, o direito dl! continuarem participando da soci~dad~. Enquanto não 

formalizada a situação, a representação do "de cujos" na sociedade, será exercida pelo 

inventariante, ou por quem este indicar. 

CLÁUSULA DL~CIMA QUARTA- Na hipótes~ de não terem 

interesse em continuar na sociedade, os herdc:iros ou o cônjuge superstite, deverão 

comunicar a esta, formalmente, no prazo de 30 (trinta) dias após ocorrido o falecimento do 

sócio, tal fato, caso em que, deverão ser apurados por balanço os haveres do sócio falecido, 

os quais scruo pagos t:m cinco pn:slações mensais, dt:viúamt:ntt: atualizadas, vencendo-se a 

primtira, noventa dias após apresentada à So~iedadt:, autorização judicial que permita 

formalizar intéiramc.:ntc: a operação, inclusive, perante o Registro de Comércio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • Fica entretanto facultada, 

mediante consc:ntimento unânime dos sócios c.: herdc.:iros, outras condições de pagamento, 

dc.:sde que.: não afetem a situação econômico-tinanccira da Socit:dade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA • As inteb>Talizaçõ~s de 

capital para subscrição das quotas de: capital estabel~idas na Cláusula Quarta, assim se j . 
dispõem: 

O sócio Marco Avicultura Ltda., fará sua integralização em 10 (dez). vezes de valor igual à wl 
R$.30.000,00 (Trinta mil reais), com o vencimc:nto à partir de 1°. de maio de: 1996. - . 

O sócio Noma e Cia l.tda., fará integralização de seu capital pela cessão de parte de wn 1 

~ tc.:rreno no lote dt: tt:rra sob n°.14-A, e 15-1/2, com área de 9.451,67m2, registro 2 do 

registro de Imóveis 3°.0ficio de Maringá, matrícula 10950 em 07/03/96~ lote de terra sob 

n.0 14-A e 15/3, com área de 4.481,44m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ficio de 

Maringá, matricula 10947 em 07/03/96; lote dc tc:rra sob n°14-A e 15/4, com árc.:a de 

4.476,09m2, registro 3 do registro dt: Imóveis 3°.0ticio de Maringá, matrícula 10948 em 

(], 
1'\ 

.. )ü 
07/03/96, da Gleba Patrimônio Maringá. onde será edificada as instalações da empresa •• :: ~ 
valor inicial dé R$.202.800,00 (Duzentos c: dois mil, oitocentos reais) sendo o restante~~-~ 

. t' 



- VIA VERDI VEÍCULOS L TOA.-

- CONTRATO SOCIAL - tls.n".05 

integralização no valor de R$.697.200,00 (Seiscentos e noventa e sete mjl, duzentos reais) 
no prazo de 12 meses. 

O sócio Osvaldo Fern:ira Junior, fará integrali7.ação de seu capital pela cessão de parte de 

um terreno no lot~: de terra sob n°.14-A, e 15-1/2, com área de 9.451,67m2, registro 2 do 

rt!gistro de Imóveis 3°.0ficio de Maringá, matrícula 10950 em 07/03/96; lote de terra sob n° 

14-A t! 15/3, com árt!a dt: 4.481,44m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ticio de 

Mllringá, matricula 1094 7 em 07/03/96; lotc: de terra sob n°14-A e 15/4, com área de 

4.476,09m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0t1cio d~ Maringá., matrícula 10948 ~m 

07/03/96, da Gleba Patrimônio Maringá, onde será edificada as instalações da empresa, no 

valor inicial de R$.11 8.300,00 (Cento e dc:zoito mil, e trezentos reais) sendo o restante da 

integralização no valor de R$.256.700,00(Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos 

reais) no prazo de 12 mc:ses. 

O sócio Oswaldo Ferreira, fará integralização de seu capital pela cessão de parte de um 

terreno no lote d~ terra sob n°.14-A, e 15-1/2, com área dt: 9.451 .67m2. registro 2 do 

registro de Imóveis 3°.0tlcio de Maringá, matricula 10950 t:m 07/03/96; lote de terra sob n° 

14-A e 15/3, com área dt: 4.481,44m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ficio de 

Maringâ, matricula I0947 em 07/03/96; lote de tt:!rra sob n° 14-A e 15/4, com área de 

@/ 

11· 
"' 4.476,09m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ticio de Maringã, matrícula 10948 em ~ 

07/03/96, da Gléba Patrimônio Maringá, onde será editi"cada as instalações da emprc:sa, no 

valor inicial de R$. 118.300,00 (Cento e dezoito mil, e trezentos reais) sendo o restante da 

integralização no valor de R$.256.700,00 (Duzentos e cinquenta e stis mil, setecentosj . 

reais) no prazo de 12 m~:ses. 

O sócio Claudio dt: Oliveira, fará inte1,rralização dt: seu capital pela cessão de parte de um 

tt:rrt:no no lott: dt: tt:rra sob n°.14-A, t: 15-1/2, com área de 9.451,67m2, registro 2 do y fi 
registro dt: Imóveis 3°.0ticio de Maringá, matrícula 10950 em 07/03/96; lote de terra sob no ((J' TJ 
14-A e 15/3, com área de 4.481,44m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ficio dt: 

Maringá, matricula 10947 em 07/03/96; lote de terra sob n° 14-A e 15/4, com ár~a de 

4.476,09m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ficio de Maringá, matrícula 10948 em 

07/03/96, da Gleba Patrimônio Maringá, onde será editícada as instalações da empresa, no 

valor inicial dt: R$. 1 18.300,00 (Cento e dezoito mil, e trezentos reais) sendo o restante da 

integralização no valor de R$.256.700,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos 

reais) no prazo de 12 meses. 

Ih-., 

~ 
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-VIA VERDI VEÍCULOS LTDA.-

- CONTRATO SOCIAL-

O sócio Roberto fortunato, fará integrali7.ação de seu capital pela cessão de parte de um 

terreno no lote de terra sob n°.n°.l4-A, e 15-1/2, com área de 9.45 1,67m2, registro 2 do 

registro de Imóveis 3°.0ticio de MaTingá, matrícula I 0950 c:m 07/03/96~ lote de terra sob n° 

14-A e 15/3, com área de 4.481,44m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ficio de 

Maringá, matricula 10947 em 07/03/96; lote de: terra sob n° 14-A e 15/4, com área de 

4.476,09m2, registro 3 do registro de Imóveis 3°.0ficio· de Maríngá, matricula 10948 em 

07/03/96, da Gleba Patrimônio Maringá, onde sc:rá edificada as instalações da empresa, no 

valor inicial de R$.118.300,00 (Cento e dezoito mil, e trez_çntos reais) sendo o restante da 

integralização no valor de R$.256.700,00 (Ouuntos e cinquenta e sds mil, setecentos 

reais) no prazo de: 12 mc:ses. 

O sócio Domingos Martins, fará integralização das quotas de capital que subscreveu em 

valor de R$.300.000,00 (Trezentos mil reais), fazendo cessão à Empresa de 50% da 

fazenda denominada MARlA HELENA, situada ·nos lotes 12-ll, com área de 15,3 ~ 
Alqueires Paulista, situado na Gleba n°.03, parte "D", Colônia "G", Distrito de Tamarana 

em Londrina-Pr., R-2/M-584 do Registro dl! Imóveis do 3°.0ficio de Londrina, apontado (9{~ 
sob n°.34441; lote:: 12-A, com área ue 12,3 Alqueires Paulista, situado na Gleba n°.03, /f 
Colônia "G", Apucaraninha, )•.parte "0", Distrito de Tamarana em Londrina-Pr., R-2/M- { 

7.791 do Registro de Imóveis do 3°.0ficio de Londrina, apontado sob n°.34442; lote n°.470, (, 

com área de 5,17 Alqueires Paulista, situado na Gleba n°.03, Colônia "G", Apucaraninha, 

Distrito de Tamarana em Londrina-Pr., R-1/M-12.341 do Registro de Imóveis do 3°.0ficio j 
de Londrina, apontado sob n°.36600; lote n°s.472, 473,475 e área remanescente do lote 

474, com área total de 38,65 Alqueires Paulista, situado na J•.parte"A", colônia "G", 

Apucaraninha, Distrito de Tamarana em Londrina-Pr., R- l/M·7.234 do Registro de Imóveis fj?.if 
do 3°.0t1cio dt: Londrina, apontado sob n°.19.515; lote:: n°.484-A, com área de 5,00 

Alquc:ircs Paulista, situado na Gleba n°.03, Colônia "G", Apucaraninha, Distrito de f[)-;, 
Tamarana em Londrina·Pr., R·31M-2.008 do Registro de Imóveis do 3°.0ficio de Londrina, lJTirl/ 

c apontado sob n°.21.932; lote n°.484-D, com án:a de 10,00 Alquc::ires Paulista, situado na 

~ 
Gh::ba"G", Apucanminha, Distrito de Tamarana em Londrina-Pr., R-2/M-9.820 do Registro 

de Imóveis do 3°.0ticio de Londrina, apontado sob n°.28.&00; 

CLÁUSULA DJ~:CtMA SÉTIMA - As cláusulas e condições ~ 
omissas neste contrato serão regidas de ac·ordo com as Jds vigentc:s no pais. ~ ~ 

crft 
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- VlA VERDI VEÍCULOS LTDA.-

- CONTRATO SOCLAL-

E assim por tc::rc:m justos e contratados, lavram, datam e 

assinam, juntam~:nte com duas testemunhas, o presc:nte instrun1t:nto em 03(três)vias, de 

igual teor e forma, obrigando-se fielmt:nte por si t: por st:us ht:rdt:iros o cumprimento em 
todos os st:us termos. 

~-MARCOAV ULTU~~~ 
"MARCELO ARAÚJO MARTINS- OSVALDO foERREIRA JUNlOR" 

-OSVAL~t&Ni~ 
-OSWALDO FERRERIA -

-ROBERTO FOI{TUNATO-



- VIA VERDI VEÍCULOS L TOA.-

- CONTRA TO SOCIAL -

ANUENTI.!S: 

\eo u ""Y\.c \c:A ·-n"-'~ "\f'v<..! .. ·"JVw ~ 
HELENA TORMENA FERREIRA 

(t!sposa dt! Osvaldo Ferreira JW1ior) 

.g.t,: cli fle:~r- &~ 0v. 
ELCJ DE OLIVEIRA FERREIRA 

(c:sposa de Oswaldo ferreira) 

(esposa de: Claudio d~ Oliveira) 

(<·~=ob·;:/2(/ ~ »z~ 
ELENA ARAUJO MAR' INS I 

(t!sposa de: Domingos Martins) 



- VIA Vt:::RDI VEÍCULOS LTDA.-

- CONTRATO SOCIAL -

TESTEMUNHAS: 

SONIA Rt:~RREIRACOSSICH 
R.G.n°.5.399.296-0 Pr. 

- DR.WILSO~ JOSE DE rRElTAS -
-OÁB-PR. N°.9219-

"-~7 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ {" 7:J CEIITIFICO O 1\ECISTI\0 EM: 2 4/0 4/9 6 .._ 

~- SOl O NÜMEIIO: ~-- c4;-
41203 4 86483 ~c_--_..:Y\__..:. _ _ 
l'rDIOOGio: 960676856 

SlDMAO ANIONIO CAVrT 
SLCIICIÁIIIO C(HAL 
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VIA VERDI VEÍCULOS LIMITADA 

CNPJ N. 0 01.468.885/0001-10 
trrmm'!'t3 ·MI3 it3U~ 

DO PARANÁ 
.... ·· 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

1 - JOÃO NOMA, brasileiro, natural da Cidade de Vera Cruz - SP, casado pelo 
regime comunhao universal de bens, empresário, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 601.591-3 SSP/PR, Inscrito no CPF/MF sob n.0 005.380.439-
20, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua 
Joaquim Nabuco, n.0 89, ap. 130, Zona 04, CEP 87.013-340; 

2 • MARCO AVICULTURA LIMITADA, pessoa jur!dica de direito privado, Inscrita 
no CNPJ sob n.0 79.580.437/0001-00, inscriçào estadual n.0 601.04410-V, com 
sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rodovia CelscJ Garcia Cid, PR 
445 Km 329 Lote 175·, com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob n.0 41201746275 em 09 de setembro de 1986, neste ato representada 
pelos seus sócios OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto 
nupcial registrado no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabeliao da Comarca 
de Maringá, Industrial, natural da Cidade de Sào Paulo- SP, portador da Carteira 
de ldentid2de R.G. · n. 0 3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 

397.236.239-00, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná 
r.a Praça Manoel Ribas, n. 0 12, apto. "1701, Zona 04, CEP 87.013-310; e 
DOMINGOS MARTINS, brasilt!iro, natural da Cidade de Londrina Paraná, casado 
pelo regime comunhao universal de bens, avicultor, portador da Carteira de 
Identidade RG n.0 512.815 SSP/PR em 27/12/72, inscri to no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do 
Paraná, na Avenida Santos Dumont, n. 585; 

3 - ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA, representado pelo sou inventariante 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR, brasileiro; casado com pacto nupcial registrado 
no Livro n. 0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabeliao da Com_éJn~a de Maringá, 
industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Célrteira de 
Identidade R.G. n. 0 3.289.374 SSP/RJ, Inscrito no CPF/lvtF sob n.0 387.236.239-
00, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça 
Manoel Ribas, n. 0 12, apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

. '0 
4 - OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial ~ 
registrado no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4. 0 Tabelião da Comarca de 
Maringá, industrial, natural da Cidade de Sào Paulo - SP, portador ~a Carteira de tl 
Identidade R.G. n.0 3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.23 . 39- G 

' ~- · .]@: 



VIA VERDI VEÍCULOS Lll\1ITADA 
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DO PARANÁ 
CNPJ N. 0 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

00, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na 
Manoel Ribas, n.c 12, apto. ·t 701 , Zona 04, CEP 87.013-3'1 O; 

5 - CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
universal de bens , industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 3.982.838 SSPJSP, inscrito no CPF/MF sob n.0 

035.184.348-53, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, 
na Vi tório Balani, n.0 1028, Zona 05, CEP 87.015-31 O; 

ti· ROBERTO FORTUNATO, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal 
de bens, industrial, natural da Cidade de São Paulo- SP, portador ·da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 3.515.995, SSPJSP, inscrito no CPF/MF sob n.0 030.080.968-
91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
General Calado, n.0 81, apto. 41, Tatuapé, CE~ 03.334-060; 

7 - DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, 
casado pelo regime comunhao universal de bens, avicultor, portador d2. Carteira 
de Identidade RG n.0 512.815 SSP/PR em 27/12f72, inscrito no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade da Londrina , Estado do 
Paraná, na Avenida Santos Dumont, n. 585, CEP 86.039-090. 

únicos sócios da sociedade limitada VIA VERDI VEICULOS LIMITADA, Inscrita no 
CNPJ sob n.0 01.468.885/0001-fO, com sede na Cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, na Avenida Colombo, n.0 8800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 
87.070-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná sob o n.0 41203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e última 
alteração contratual arquivada na mesma Repartição sob o n.0 20020136730 .. em 
.sessão de 21 de fevereiro de 2002, têm entre si justo e contratado dS seguintes 
alter3ções: 

1. Proceder às alteraçOes pertinentes para a adaptaçao do Contrato Social às 
normas do Novo Código Civil (Lei n.0 10.406, de 10.01.2002); 

2. Em vista das deliberações acima, fica alterado. e consolidado o t~\to o 
Contrato Social, que passa a vigorar com a segu1nte redação· , . . .. -'7"""--..ll-· 

2 



VIA v·ERDI VEÍCULOS LflV1ITADA 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO" 

\~:!·r~l~,J3;:!3D!i 
DO PARANÁ 

Capítulo I 
DA DENOMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, SEDE, FORO E PRAZO 

DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA 1.• - A sociedade opera sob nome empresarial VIA VERDI 
VEICULOS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob n.o 01.468.885/0001-10, com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.0 

41 203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e rege-se pelo presente 
Contrato Social, pelas disposiçOes aplicáveis às sociedades limitadas, e, 
subsidiariamente, pela Lei das Sociedades por Açoes. 

CLÁUSULA 2.•- A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Maringá, 
Estado do Paraná, na Avenida Colombo, n. 0 8.800, Bairro Gleba PatrimOnio 
Maringá, CEP 87.070-000. 

Parágrafo Primeiro -A sociedade tem a seguinte filial: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenirl:: Capitão fndio 
Bandeira, n.0 1841, CEP 87.300-005. 

Parágrafo Segundo- A Sociedade poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, 
transferir e/ou encerrar filiais, em qualquer parte do território nacional, fiXando 
para os trêmites legais o capital de cada uma delas, a ser destacado do Capital 
Social. 

CLÁUSULA 3.'- A sociedade teve infcio de suas atividades em 15 ~abril de 

1996, e o prazo de duraç~o é lndetenninado. _· . -~,. . 

Capítulo 11 < · · 
DO OBJETO SOCIAL 

3 



VIA VERDI VEÍCULOS LII\-1ITADA 

CNPJ N.0 01.468.885/0001-10 

SEXTA AlTERAÇÃO CONTRATUAL 

Capítulo 111 
DO CAPITAL SOCIAL 

~t·r·m*r~rr~ ~ 
DO PARANÁ 

CLÁUSULA s.• - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 
5.409.175,00 (Cinco milhões, quatrocentos e nove mif.e cento e setenta e cinco 
reais) constitufdo por 5.409.175 (Cinco milhões, quatrocentas e nove m1l e 
cento e setenta e cinco) quotas do valor de R$ ·1 ,00 (Um real) cada uma, assim 
disttibuldas entre os sócios: 

SÓCIOS N,o DE QUOTAS EM PERCENTUAL 
QUOTAS REAIS % 

JOAO NOMA 1.251.467 R$ 1 251 .467,00 2314% 
MARCO AVICULTURA L TOA. 496.434 R$ 496.434 00 918% 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR 807 248 R$ 807 .248 00 1~ 9/% -ESPÚLIO DE OSWALDO FERREIRA 807.248 R$ 807.248,00 14 92% 
CLAUDIO DE OLIVEIRA 807 248 R$ 807.248 00 14 92% 
ROBERTO FORTUNATO 807 2 48 R$ 807.248 100 14 92% 
DOMINGOS MARTINS · 432282 R$ 432 .282,00 8,00% 
TOTAL 5..109:1"/5 f(~ 5..t09.175,0:) 1 ooo,z 

Parágrafo J:>rimeiro -As quotas são lndivlslveis e n13o poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito da proferência para a 
sua aquisição se postas à venda, formalizando~se, se realizada a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo Segundo - A responsabiliusde de cada sócio é, r.~ form} da lei, 
restrita e limitada ao valor de suos quora-:. , mó::> to. ',)s ,-'-,. oonc1em 
solidariamente pela integralizaçao do c,.,pital social. , ./ // 

(: .. · .. ~ ' 
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VIA VERDI VEÍCULOS LIMITADA 

CNI>J N.o 01.468.885/0001-llJ 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Capítulo IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

C~USULA s.• ·A sociedade será admjnistrada conjuntamente pelos sócios 
JOAO NOMA, OSVALDO FERREIRA JUNIOR e DOMINGOS MARTINS, os 
quais passam a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Segundo -Os Diretores permanecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer deliberação que objetive alterar ou 
modificar a presente cláusula e seus respectivos pan3grafos, somElnte poderá 
ser tomada à unanimidade dos sócios,· com a representação da 100% do 
capital social. · · 

Parágrafo Terceiro - Os Diretores poderão receber uma remuneração a ser 
fixada por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social, e 
levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Quarto - Os sócios nomeados diretores assinam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, 
que não estão impedidos de exercer a administração da ~cc1edade , por lei 
especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, cu por se ú.l -ontmrem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de· prevaricação, p.:.ita 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 7.• • Compete à Diretoria exercer os poderes de representação 
dos negócios sociais sempre em conjunto de dois, pod~t!/~00~~: 

~ ' .', , . . . . .. : ~- . . . . . ... . 
' .· ', .. . • . 
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VIA VERDI VEÍCULOS Lil\-llTADA 

CNPJ N.0 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

prática de todos os atos e a realização da todas as 
relacionarem com o objeto da sociedade, especificamente: 

lffinm.1!J'ill, ;37G ,_, ~ 
00 PARAN Á 

a) representar a sociedade em juizo ou fora dele, ativa e pass1vamente, e em 
suas relações com terceiros; 

b) zelar pela observância da lei, do Contrato Social e pelo cumprimento das 
deliberações tomadas nas Assembléias Gerais e em suas próprias reuniões; 

c) fixar normas gerais de administração e superintendência dos negócios 
sociais , tomando as deliberações que se fizerem necessárias; 

d) expedir regimentos internos. regulamentos e outras providencias da mesma 
natureza; 

e) apresentar o relatório anual e as demom:trações financeiras previstas em lei; 

f) distribuir, entre os diretores, as funçOes.de administração da sociedade; e 

g) decidir sobre a abertura, transferência o EJncerramento de filiais, de acordo 
com o parágrafo 2. 0 da cláusula 2.8 deste contrato social. 

CLÁUSULA 8. 11 -A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer 
de seus membros, por carta, fax, e-mail, te lex ou tc.IJgrams com a 
anteced6ncia mlnima elo 3 (tn;;~) di21s, contado~ do rGceblmento da 
convocação. 

Parágrafo Primeiro -Todas as deliberações da Diretoria serão tomadas por 
maioria de votos, sendo admissivel o voto por carta, fax ou telegrama, dirigido 
a um dos Diretores que comparecerem à reunião. 

Parágrafo Segundo - Em caso de ausênc1a ou impedimenio temporário de 
qualquer membro da Diretoria, os diretores remanescentes escolherão, dentre 
eles, quem deverá substituir o membro ausente .. Em caso de\ sga d~itiva, os 
diretores de comum acordo nomeard.o un1 substituto. \ /_: ~ 

Capítulo V ( --~ • "'\ · 
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VIA VERDI VEÍCULOS LllVIITADA 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

~IDR~õ:{•lW.J;I3ff~ 
DO PARANÁ 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA 9.•- A sociedade obrigar-se-á quando representada: 

a) pela assinatura conjunta de dois Diretores, o uso de firma e a representação 
ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto 
vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações 
ou negócios estranhos ao objeto social , especialmente a prestação de avais, 
endosso, fianças ou cauções de favor. Subsistirá sempre a responsabilidade 
pessoal daquele que tenha feito uso indevido do nome comercial, que 
responderá solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos 
violadores do presente contrato; 

b) pela assinatura ·em conjunta de do1s Diretores, perante a Justiça do 
Trabalho, órgãos da Secretaria da Receita Federal, repartições públicas e 
autarquias federais, estaduais e municipais, Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Banco Central do Brasil, empresas de transporte aéreo , bem como 
a assinatura de correspondência inclusive à . dirigida aos Bancos e o endosso 
de cheques para depósitos bancários nas respectivas import~:-.cias em nome 
da sociedade; emissão ou endosso de duplicatas para desconto, cauç~o ou 
cobrança; protestos de tltulos e duplicatas; recebimento e quitação de créditos 
da sociedade e, ainda, a outorga de procuraç~o a advogados para a 
representaçao da sociedade em quatsquer proces:os judiciais ou 
administrativos. 

Parágrafo Único -As procurações "ad negotia" serão sempre assinadas por 
dois Diretores, devendo ter orazo de validade determinado e quando omissas 
quanto ao prazo, expirarão ~utomaticamerite ao final do exerc-!cio social e que 
foram outorgadas. 

CLÁUSULA 10.• - A alienação ou oneração dos bens imóv ts da $OCiedade, 
por qualquer forma, dependerao sempre de prévia, espcc.!flca e· expressa 
autorizaçáo de sóciqs representando a maioria do capital s0 ·i::JI, sob pena de 
nulidade. 

CLÁUSULA 11.• -São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito 
quaisquer atos praticados por Diretores, procuradores ou empregados da 
sociedade, que sejam fora dos objeUvos sociais, ou sejam est~ ao~ 

0 \/( I • /-n· 
/ / ·- .. 
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VIA VERDI VEÍCULOS Ll1V1ITADA 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

~·lWJ;@r.; 
DO PARANÁ 

negócios da ~ociedade, tais co~o fianças, avais e endossos da favo r, - -lr)fl 
ser .que refendos atos tenham stdo previamente autorizados, por escrito,-...,.. __ 
sóc1os representando a maioria do capital social. 

Capítulo VI 
REUNIÃO DE SÓCIOS 

CLÁUSULA 12 ... - Os sócio::.; reunir-so-<Jo se1npre qwJ os intere~;;;;EJs soc1ais 
assim o exigirem. Entretanto, qualquer daliberaçao que demandar a 
manifestação dos sócios poderá ser tida como validamente tomada, 
independentemente de realização de Reunião, se expressa mediante 
instrumento escrito, firmado por sócios representando a totalidade do capital 
social. 

Parágrafo Primeiro -As reuniões dos sócios serão convocad:ls por qualquer 
um dos Diretores e, nos casos previstos em lei, pelos sócios, através de carta 
registrada, fax ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, a todos· os 
sócios, com a antecedEmcia, m!nima, de 8 (oito) dias. Considerar-~c-á 
dispensada a convocaçao quando todos os SC•CIOS c;omparer n rn a 1-=<euniao 
ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, llord e O roem do dia. 

Pêtrt.l grafo Segundo - As reuniOes dos sócios serão Instaladas com a 
presença de titular(es) de quotas representando, no minimo 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social, e serão presididas e secretariadas por 
Presidente e Secretário escolhidos pelo (s) sócio (s) presente (··). 

Parágrafo Terceiro- Um sócio poderá fazer~se representar n a·~ RElunióes dos 
Sócios por outro sócio ou ror advogado, m~diante outorga do procuração, com 
esr:acificaçt.to dos atos autorizados, devendo a procuraç;-.c ser I0VJda a 
re(jJStro juntamente com a ata. 

Parágrafo Quarto -A sociedade manterá um livro de Atas du Reuniões dos 
Sócios, no qual as Atas das ReuniOes dos Sócios serão lavradas. • \/ • 
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Capítulo VIl 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA 

DESTINAÇÃO DO LUCRO 

CLÁUSULA 13.11
- O exerclcio social encerra-se em 31 de dezembro de cada 

ano. 

Parágrafo Primeiro - Ao final de cada exercfcio social serão elaborados o 
Balanço Patrimonial e as demais Demonstraçé5es Financeiras previstas em lei, 
as quais serão submetidas à apreciação dos sócios independentemente da 
realização de Reunião de sócios. O lucro Hquido então verificado, por 
deliberação de sócios representando maioria do capital social, poderá ser. 

a) distribuldo aos sócios, na proporção de sua participação no capital social; 
b) retido, total ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou reservas 
da sociedade; e/ou 
c) capitalizado. 

Parágrafo Segundo -A sociedade podera levantar balanços intermediários, 
semestrais ou de perlodos menores, para fins contábeis ou para verificação da 
situação financeira da sociedade e, por deliberação dos sócios representando 
maioria do capital social,- distribuir aos sócios o lucro do periodo nele 
compreendido. 

Parágrafo Terceiro - Nos primeiros quatro meses após o encerran1ento de 
cada exercicio, será realizada reunião dos sócios para tomar conta dos 
administradores e deliberar sobre o balanço. patrimonial e o de resultado 
econômico, de acordo com o qua prescreve o artigo 1078 do Código Civil. 

Capitulo VIII 
DA CONTiNUAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA 14.• -A retirada, morte, incapacidade, concordata ou falência de 
qualquer sócio não acarretará a dissolução da.sociedade, que continu~com 
os sócios remanescentes . . v. , . , 
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Parágrafo Primeiro - Em caso de retirada de qualquer sócio, as u. ~ 
pertencentes ao mesmo, serão adquiridas pela sociedade e/ou pelos s e 
remanescentes. 

Parágrafo Segundo - A aquisição das quotas de qualquer sócio, que 
expressar formalmente o desejo de retirar-se da sociedade, dar-se-á: 

a) Pelo valor determinado com b3::>3 ern Bal3nço P<',trirnonml 
especialmente levantado para essn finalidade 

b) Em 11 (onze) parcelas mensais, iguais e consecutivas; 
c) O vencimento da 1 :a (primeira) parcela, prevista no na letra "b", supra, 

se efetivará no 36° (trigésimo sexto) mês, após a com~nicação 
formal e expressa, do desejo de retirada da sociedade: 

d) O sócio que expressar seu desejo de retirada, formal e 
expressamente, terá o direito a remuneração de 1% (um por cento) 
bruto, ao mês, sobre o valor de sua participação intogralizada no 
capital soci?l. até 30 (trinta) dias antas do vencimento da primeira 
parcela, do pagamento do valor de sua pmt1cipação no capital da 
sociedade; e, 

e) A remuneraçao ao sócio ratirut 1tt:: uté o" er,clrnento dv pagamento dJ 
1 il (primeira) parcela do valor de sua participação no capital da 
sociedade, estipulada na letra "d. acima, não poderá exceder a 
remuneração a titulo da pro-labore pago aos Diretores nomeados. 

Parágrafo Terceiro - Em caso da morta ou incapacidade de qualquer sócio, 
os sócios remanescentes decidirão sobre o ingresso ou não dos seus 
herdeiros ou sucessores como membros representantes da soci·'dade Caso 
estes não sejam aceitos, as quotas pertencentes ao mc::smo seróo adquiridas 
na forma prevista nos parágrafos primeiro·e segundo desta clausula. 

Parágrafo Quarto- Em caso da concordat3 ou talônci::: de qualquc.- sóc1o os 
sócios remanescentes adquirirão as quotas raspecll\. as na fom1a prevista nos 
parágrafos primeiro e segunda desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto - Em virtude de instrumento da Opção de Venda firmado 
em separado, os prazos e condições, critérios e métodos no mesmo 
estabelecidos deverão ser observados e cumpridas pelos sócios,~ ds e que, 
não colidam com está cláusula, "caput• e parágrafos. ~ . 

/ ...... . 
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Capítulo IX 
DA LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA 15.• - No caso de liquidação da sociedade, o procedimento 
estabelecido em lei será adotado e observado, com a nomeação, por sócios 
representando a maioria do capital social, de um ou mais liquidantes, que 
operarão a sociedade durante o período de liquidação. 

Capítulo X 
DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA 16.• - Este contrato social poderá ser alterado em qualquer de 
suas cláusulas e a qualquer momento, por deliberação de sócio(s) 
representando, no mlnimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. A 
aprovação de sócio(s) representando 100% (cem por cento) do· capital social 
também será necessária para a deliberação sobre a incorporação, a fusão e a 
dissolução da sociedade, ou a cessação do seu estado de liquidação. 

~· po\\estarem assi~ ju~s e contratadas, as partes assinam o presente 
t nstrur~~nto em 5 (ct~}/v~~o 1gu8l t6or tJ forma, na ç,rcsença de duas 

testemut ha7 /./ __ _ _ 

Ma ri t. 05 e~tro de 2005. 
t;, .. ... ,. 
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VIA VERDI VEÍCULOS L TDA. 

CNPJ N.0 01.468.885/0001-10 

NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, as partes abaixo: -

1 -MARCO AVICULTURA LIMJTADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n.0 79.580.437/0001 -00, inscrição estadual n.0 601.0441 O-V, com sede na 
Cidade de Tamarana, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 
329 Lote i 75 , com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.0 

41201746275 em 09 de setembro de 1986, neste ato representada pelos seus sócios 
OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasilei ro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ , inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; e CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
divorciado, industrial, natural da ·Cidade de São Paulo - SP, P.ortador da Carteira de 
Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito no CPF/M F sob n.0 035.184.348-53, 
residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Doutor 
Gastão Vidigal, n.0 2517, casa f?, zona 28, CEP 87.053-3"1 O; 

2 - ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA, representado pelo seu inventariante 
OSVALDO FERREIRA JUI\IIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n_0 44-N, folha n_0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade RG. n_o 
3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n_0 397 .236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n_o 12, 
apto. i 701 , Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

3 - OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasi leiro, casado com pacto nupcial registrado 
no Livro n.0 44-N, fo lha n° 000005 do 4.0 Tabel ião da Comarca de Maringá, 
indust rial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade 
R G. n_0 3_289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maríngá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto_ 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

4 - CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, industrial, natural da Cidade de 
São Paulo - SP, portador da Cartei ra de Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito 

1 



VIA VERDI VEÍCULOS L TDA. 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

NI IRE N.0 '-in 203486483 

SÉTIMA ALYERAÇÃO CONTRATUAL 

no CPF/M F sob n.0 035.184.348-53, residente e domiciliado na Cidade de Mariil8"á, 
Estado do Paraná, na Avenida Doutor Gastão Vid igal, n.0 2517, casa ; 7, zona ~8. 
CEP 87.053-310. 

5- ROBERTO FORTUNATO, brasilei ro, casado pelo regime comunhão universal de 
bens, industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 3.515.995, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 030.080.968-91 , 
residente e domici liado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
General Calado, n. 0 81, apto. 41, Tatuapé, CEP 03.334-060; 

6 -DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, casado 
pelo regime comunhão universal de bens, avicultor, portador da Carteira de 
Identidade RG n.0 512.815 SSP/PR em 27/12/72, inscrito no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domicil iado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
na Avenida Santos Dumont, n. 585, CEP 86.039-090; 

Sócios que representam 76,86% (setenta e seis vírgula oitenta e seis por cento) 
da sociedade limitada VIA VERDI VEÍCULOS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob n.0 

01 .468 .885/0001-1 O, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 
Avenida Colombo, n.0 8800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 87.070-000, com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.0 

41203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e última alteração contratual 
arquivada na mesma Repartição sob o n.0 20050692852, em sessão de 15 de março 
de 2005 , e considerando o contido na Ata de Reunião dos Sócios, ocorrida na sede 
da sociedade no dia 19 de novembro de 2012, com início às i 6:00 Horas, com a 
presença de 100% (cem por cento) do capital social, que fica fazendo parte 
integrante da presente, e com fundamento na cláusula 16a (décima sexta) primeira 
parte do contrato social, têm entre si justo e contratado as seguintes alterações: 

1. Retificar a seqüência correta dos parágrafos da cláusula sexta da sexta alteração 
contratual: 

De: 

2 
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VlA VERDI VEHCULOS LTDA. 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA 6.3 
- A sociedade será administrada conjuntamente pelos so: :0s 

JOÃO NOMA, OSVALDO FERREIRA JÚNIOR e DOMINGOS MARTINS, os quais 
passam a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Segundo - Os Diretores permanecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer deliberação que objetive alterar ou modificar 
a presente cláusula e seus respectivos parágrafos, somente poderá ser tomada à 
unanimidade dos sócios, com a representação de 100% do capital social. 

Parágrafo Terceiro - Os Diretores poderão receber uma remuneração a ser 
fixada por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social, e 
levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Quarto - Os sócios nomeados diretores assinam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, 
que não estão impedidos de exercer 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. 

Para: 

CLÁUSULA s.a - A sociedade será administrada conjuntamente pelos soc1os 
JOÃO NOMA, OSVALDO FERR EI RA JÚNIOR e DOM INGOS MARTINS, os quais 
passam a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores pem1anecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer deliberação que objetive alterar ou modificar 
a presente cláusula e seus respect ivos parágrafos, somente poderá ser tomada à 
unanimidade dos sócios, com a representação de 100% do capital social. 

3 



VIA VERDI VIEHCULOS LTDA. 
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NIRE N. 0 41203486483 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Segundo - Os Diretores poderão receber uma remuneração a ->er 
fixada por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social, e 
levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Terceiro - Os sócios nomeados diretores assinam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, 
que não estão impedidos de exercer 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. 

2. Alterar o endereço da filial em Campo Mourão, constante no parágrafo primeiro 
da Cláusula 2a: 

De: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Capitão Índio 
Bandeira, n.0 1841, CEP 87.300-005 . 

Para: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Goioerê, n.0 

1500, CEP 87.303-110. 

3. Em vista das deliberações acima, fica alterado e consolidado o texto do Contrato 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

4 



VIA VER DI VEiCULOS L TDA. 

CNP J N .') O 1.468.885/000 I -1 O 

NllRE N.o 41203486483 

SÉTIMA AL TERACÃO CONTRATUAL 

"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO" 

VIA VERD! VEÍCULOS L TOA. 

CNPJ N.0 01.463.885/0001-1 O 

NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA AL TERJ~ÇÃO CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, as partes abaixo: 

1 • JOÃO NOMA, brasileiro, natural da Cidade de V era Cruz - SP, casado pelo 
regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 601.591-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.0 005.380.439-20, 
residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Joaquim 
Nabuco, n.0 89, ap. 130, Zona 04, CEP 87.013-140; 

2 - MARCO AVICULTURA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n.0 79.580.437/0001 -00, inscrição estadual n.0 601.0441 O-V, com sede na 
Cidade de Tamarana, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 
329 Lote 175, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.0 

41201746275 em 09 de setembro de 1986, neste ato representada pelos seus sócios 
OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; e CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
divorciado, industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.O 035.184.348-53, 
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- -
residente e domiciliado na Cidads dG Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Dot.Jtor 
Gastão Vidigal, n.0 2517, casa 17, zona 28, CEP 87.053-310; 

3 - ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA, representado pelo seu inventariante 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domici liado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701 , Zona 04, ÇEP 87.013-310; 

4 - OSVALDO FERREIRA JÚ~IOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado 
no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, 
industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade 
R.G. n.0 3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

5 - CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, industrial, natural da Cidade de 
São Paulo- SP, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob n.0 035.184.348-53, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, 
Estado do Paraná, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, n.0 2517, casa 17, zona 28, 
CEP 87.053-310; 

6 - ROBERTO FORTUNA r o, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de 
bens, industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.O 3.515.995, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 030.080.968-91, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
General Calado, n.0 81, apto. 41, Tatuapé, CEP 03.334-060; e, 

7 - DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, casado 
pelo regime comunhão universal de bens, avicu ltor, portador da Carteira de 
Identidade RG n.0 512.815 SSP/PR em 27/12/72, inscrito no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
na Avenida Santos Dumont, n. 585, CEP 86.039-090. 
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SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

únicos sócios da sociedade limitada VIA Vt:RDI VEÍCULOS LIMITADA inscrita no 
CNPJ sob n.0 01.468.885/0oo·l-1 O, com sede na Cidade de Maringá,' Estado do 
Paraná, na Avenida Colombo. n.0 8800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 
87.070-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob o n.0 41203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e última alteração 
contratual arquivada na mesma Repartição sob o n.0 20050692852, em sessão de 15 
de março de 2005, consolidam seu contrato social de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes: 

Capítulo I 
DA DENOMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, SEDE, FORO E PRAZO DE 

DURAÇÃO 

CLÁUSULA 1.a - A sociedade opera sob nome empresarial VIA VERDI VEÍCULOS 
LIMITADA, inscrita no CNPJ sob n.0 01.468.885/0001-10, com Contrato Social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.0 41203486483, em 
sessão de 24 de abril de 1996, e rege-se pelo presente Contrato Social, pelas 
disposições aplicáveis às sociedades limitadas, e, subsidiariamente, pela Lei das 
Sociedades por Ações. 

CLÁUSULA 2.3
- A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Maringá, Estado 

do Paraná, na Avenida Colombo, n.0 8.800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 
87.070-000. 

Parágrafo Primeiro- A sociedade tem a seguinte filial: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Goioerê, n.0 1500, 
CEP 87.303-110. 

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, 
transferir e/ou encerrar fi liais, em qual.quer parte do território nacional, fixando para 
os trâmites legais o capital·de-cada uma delas, a ser destacado do Capital Social. 
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VWA VE ROI V!GJC UL OS LTDA. 

CNPJ N.0 01.468.885/0001-10 

NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA AL TERAÇ.Ã.O CONTRATUAL 

CLÁUSULA 3."- A sociedade teve início de suas atividades em 15 de abril de 1996, 
e o prazo de duração é indeterminado. 

Capitulo 11 
DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA 4.a - O objeto da sociedade é o de comércio de veículos nacionais e 
importados, peças e acessórios, oficina mecânica para assistência técnica, 
consórcios e locação de carros, serviços de exploração na venda de refrigerantes I 
bebidas e lanches, roupas específicas, concessão de franchising e sub-locação de 
área. 

Capítulo 111 
DO Ci~.P!T Al S OCIAL 

CLÁUSULA 5. a • O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 5.409.175,00 
(Cinco milhões, quatrocentos e nove mil e cento e setenta e cinco reais) constituído 
por 5.409.175 (Cinco milhões, quatrocentas e nove mil e cento e setenta e cinco) 
quotas do valor de R$ 1 ,00 (Um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

SOCIOS QUOTAS QUOTAS EM PERCENTUAL % 
REAIS 

JOAO NOMA I 1.251 .467 R$ 1.251.467,00 23,14% 
MARCO AVICULTURA 

I 
496. -134 R$ 496.434,00 9,10% 

LIMITADA 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR 807.248 R$ 807.248,00 14,92% 
ESPOLIO DE OSWALDO 807.248 R$ 807.248,00 14,92% 
FERREIRA .. 

CLAUDIO DE OLIVEIRA 807.248 R$ 807.248,00 14,92% 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9030161677 

DESTINAT ÁRIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ENDEREÇO 

RUA BAHIA · PREFEITURA 

MUNICIPIO 

NOVACÀNTU 

FATURA l 93975-01 29/02/2016 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

IDENTIFICAÇÃO 00 EMITENTE 

CIPAUTO VEICULOS L TOA. CM 

RUA RODOVIA BR 158, KM 05 

SAlDA P/ PEAB KM-5 • JD.BANDEIRANTES 

87309650 · CAMPO MOURA O • PR 

Telefone: (44) 3518-8600 

FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÃRIO 

I FONE/FAX 
4435271281 

34.800,00 

DANFE 
Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal Elelrõnica 

O • Entrada í1l 
1-Salda LJ 
N° 000.093.975 

Série 001 
FL 1/ 1 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

11 11 11 
CHAVE DE ACESSO 

41 16.0106.1054.9600.0144.5500.1000.0939.7510.0449.2748 

Consulta de autenticidade no portal nac1onal da N F-e 

www.nfe.fazenda.gov.brl portal ou no sita da Sefaz Autorizadora 

I CNPJICPF DATA DA EIAISSÃO 

10.502.182.000\-52 19/0112016 I CEP DATA DA ENTAADNSAI~A 

87,330-000 

I UF I INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA OE SAlDA 

PR 

VALOR DO ICMS SUBSTITUICÁO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (BASE DE CÁLCULO DE ICMS 
0,00 

I VALOR 00 ICMS I BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 
0,00 0,00 0,00 34.800,00 

I VALOR DO FRETE I VALOR DO SEGURO TDESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOF': TOTAL. OA NOTA 

0,00 o.oo 0,00 0.00 0,00 34.600,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CO DIGO ANTI I PLACA DO VEICULO UF I CNPJIC?F 

PROPRIO 9-Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO I UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE I ESPéCIE TMARCA NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIOUIOO 

.. 
O A DOS 00 PRODU I O I Sf R VIÇOS 

COD,PROD. I DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS I NCM I CST ICFOP IUN I OUANT. I v. UNITARIO IVAL. OESC. II.AOIC, I v. TOTAL I BC.ICMS I V,\CM$ r• ICMS 

VC069Õl !CLASSIC LS I. OL _J8 7032100J.06U ! ó<05! u:;! 1 ! 34.800,00! 0,00 ! 0,00\ 34.800 , 00 ! O, 00 ! 0, 00, 0,0 

,MARCA/MOO: GWCLASS!C LS l.OL _ COD.MOO~LO : 5U19r , I I I I I I I I I 
IANO/MOD •• : 2015/2016 POR'l'AS .. I· : 04 I I I I I I I I 
\TIPO ••• .. : AUTOMOVEL EST. VE ! C I· : NOVO I I I I 

I 
I I I I I 

I 
ICOMBUST .. : 1\LCOOLIGASOLINA POTENC!A I·: 77/78 !C\' I I I I I I I 
ICHA:iSl. . . : BIICSU1920GR129279 FINALlDIIq•E: P~.ssr,~:: l~~ I I I I I I I 
~IOTOR . .- •. : F09t~22224 coR •. • .• ,. : BRnNC1 sul1:r J I I I I I I I 

\REIJAVAH • • : 14 9030 I I I I I I I 
!Opcionais : R9S PDH I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

I I I 
I 

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

I I I I I I 

I 

I I I I I I 

I I I 

I I I I I I I I I 

! 
I I 

! 
I I I I I I 

I l I I I I I l I I 
CÁLCULO DO ISSQN 

INSCRIÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
0,00 

BASE DE CALCULO DE ISSON VALOR 00 ISSON 
0,00 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES 
Trib Aprox R$ 5390,52 Fedoral e 4176,00 Estadual Fonte: IBPTIFECOMERCIO RS-Contato: 449274-Depto:01.Vendedor:13017·CARLOS DE 
OLIVEIRA-Cond. Pagto: VENDA C/DUPLICATA VEICULOS - Trlb Aprox R$ 5390,52 Federal e 4176.00 Estadual Fonte: IBPT VEICULO VENDIDO 
SEM ALIENACAO E SEM RESERVA DE DOMINIO. RECURSO: VIGIASUS ·EDITAL 3212015 PROCESSO 84/2015 CONTA PARA DEPOSITO. 

BANCO ITAU AG: 8094 CONTA CORRENTE: 19.350·8 

EM CASO DE BONUS CAMPANHA VENDA E EMPLACAMENTO, O VALOR ESTA NO DESCONTO PARA FORMACAO DO PREGO DE VENDA 

ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 4861NCISO I DO RICMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 2111212007· 

0,00 

RESERVADO AO FISCO 



1963-2013 

Eu g~ :Pwtú !i)~ta !JfuWúa 

ORDEM DE ENTREGA/SERVIÇO 

REF. 
PROCESSO LICITATÓRIO no 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO no 032/2015 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 77.845.394/0001 -03, 
autoriza a empresa CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, localizada no Município de Campo 
Mourão, Paraná, inscrita no CNPJ n° 06.105.496/0001-44, de acordo com o Processo Licitatório 
n° 084/2015, Edital de Pregão n° 032/2015, a entrega de um veículo, obedecendo aos padrões 
técnicos e às exigências descritas no Edital e Proposta anexos do processo. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Janeiro de 2.016. 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mai l prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

IIIIIIIIHI.nDIIacantu.pr.goll.br 



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: gmncantu@hotmail.com ou gmncantu@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° 084/2015 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 032/2015, que tem como objeto a Aquisição de Um 
Veículo, O km, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

- No valor Total/Global de R$-34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais): 
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 06.105.496/0001-44; 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Dezembro de 2.015. 



f< ' 2DZ-
Prefeitura Municipal de Nova CarÍtu.~ · <~~ 

Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 "--:' - · )/ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone {044) 3527-1281 - Fone Fax {044) 3527-1363 - ...::..;;.... 

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

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO W 0842015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 03212015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n• 06.105.496/0001-44, conforme segue: 
LOTE 01 ÚNICO . 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO Preco Unitário I Total 

01 01 Und. Veículo, o km, direção hidráulica, 04 portas, ar R$-34.800,00 
condicionado, capacidade OS passageiros incluindo o 
motorista, Freios ABS 02 Air Bae:s (Frontais). 
Total R$-34.800,00 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Dezembro de 2.0 15. 

PUBLiC.~DO EM ~.<.. ~~ I ...2-CI/~ , 

JORN~6u.~ t:?b JY}?'MA-01 

EDICÃO N.0_ «9. ~t&/. - 0 G. 

RE;PON SÁ VE L --=·*1=-., -'----
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 85 - 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@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 084/2015 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 032/2015 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 21 de Dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de OI Veículo O km, 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: 

CIPAUTO VEÍCULOS LTDA 
CNPJ - 06.105.496/0001-44 
VIA VERDI VEÍCULOS L TDA 
CNPJ - 01.468.885/0002-00 

EMPRESA I CNP J 

SLA VIEIRO DE CASCAVEL L TDA 
CNPJ - 76.061.902/0001-08 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as três empresas compareceram para 
participar do certame, e, apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo as propostas de preços das propostas das participantes, foram apresentados da 

. fi segumte orma: 
ÍTEM EMPRESA Valor Total 

01 CIP AUTO VEÍCULOS L TDA R$-3 7.972,50 
CNPJ - 06.105.496/0001-44 

01 VIA VERDI VEICULOS LTDA R$-37 .970,00 
CNPJ - 01.468.885/0002-00 

01 SLAVIEIRO DE CASCAVEL LTDA R$-37.900,00 
CNPJ - 76.061.902/0001-08 

Seguiu-se então para apresentação dos lances verbais das empresas classificadas, os quais 
til' d . f; ma 1zaram a segumte orma: 

ITEM EMPRESA Valor Total 
01 CIPAUTO VEICULOS LTDA R$-34.800,00 

CNPJ- 06.105.496/0001-44 
01 VIA VERDI VEÍCULOS L TDA R$-35.000,00 

CNPJ - 01.468.885/0002-00 
01 SLA VIEIRO DE CASCAVEL LTDA R$-36.000,00 

CNPJ - 76.061.902/0001-08 

Foi Declarado vencedora a proposta da Empresa CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, inscrita 
no CNP J sob o n° 06.105.496/0001 -44, no valor de R$-34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e 
Oitocentos Reais). 

Iniciou-se então a abertura dos envelopes contendo a documentação de qualificação das 
participantes, e, contatou-se que todas as Empresas apresentaram a documentação exigida em 
Edital. 



,.,~MU" -.)"{' .. ,,... 
#·.... '-·, .... -o 

'-li 

~ N ~~3.--~~ 

Prefeitura Municipal de Nova cà~tu-~r-~«= 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -:# 

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

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando mtegralmente com as decisões 
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de 
procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Dezembro de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

j \~'--"-'~ 
. ~~ 

Participantes: 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
A V. P ARIGOT DE SOUZA, 2077 - FONE: (45) 3379-6500 - CEP 85906-070 - TOLEDO::: PR 

CNPJ 06.105.496/0005-78 INSCR. EST. 904.60005-92 ~ - ,.. 

AV. SOUZA NAVES, 2000- FONE: (42) 3219-6650 - CEP 84062-000 - PONTA GROSS~R :-
CNPJ 06.105.496/0003-06 INSCR. EST. 903.94045-05 

CIPAUTO RUA SANTOS DUMONT,l331 -FONE: (44) 3521-8600- CEP 87360-000 - GOioER~ _::p~ 
CNPJ 06.105.496/0002-25 INSCR. EST. 903.09087-13 -

UM NOVO CONCEITO. ROD. BR 158, KM 05 -JO. N. S. APARECIDA- FONE: (44) 3518-8600- CEP 87309-650 -CAMPO MOURÃO -PR 
CNPJ 06.105.496/0001-44 INSCR. EST. 903.01616-77 

www.cipauto.com.br 

(MODELO ANEXO VI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
PROCESSO LICITATÓRIO N2 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 032/2015 

ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

/ / / 
PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO 

01 01 (UM) Veículo. O km~ireçào hidráulic; 04 portas, ar ../ 
condicionado, capacidade 05 pa~eiros incluindo o 

R$- 37.972.50 

motorista, Freios ABS, 02 Au:..Bags (Frontais). 

Valor por extenso: R$ 37.972,50 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos) . 
Validade Proposta: 60 dias contados apartir da abertura da Proposta Comercial. 

r 
{J-. 

CAMPO MOUR ·~~ 1 de DEZEMBRO de 2015. 

CHEVROLET 

CU~ 11TO VEíCUlOS LTDA. 
CNPJ 06.1.05.496/0001-44 
INSCR. EST. 903.01616-77 

lfOD, BR 158 • KM 05 • SAfDA P I PEABIRU 
CIP 87309-650 CAMPO MOUAÃO PR 

CONTE COMIGO 



MANUAL DE ESPECIFICA OES DE VENDAS 

CHEVROLET CLASS/C ANO-MOD. 2016 

Cod. Vendas Descrição Marca Modelo Descrição no CA T 
5U192G Chevrolet Classic LS 1.0 VHC-E 149030 1/CHEVROLET/CLASSIC LS (Rosário) 

OBSERVAÇOES: 
- A FOTO É APENAS UMA REFERÉNCIA DO MODELO DE CARROCERIA 

- OS ITENS DESCRITOS NESTE MANUAL PODERÁO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PREviO AVISO. 

- NO SISTEMA SE TI, ALEM DO CÓDIGO DO MODELO. INCLUIR SEMPRE O CÓDIGO DA CONFIGURAÇÃO. 

- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓRIOS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FAZEM PARTE DAS 

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA. SENDO INSTALADOS NA CONCESSIONÁRIA, 

- OS TERMOS DE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO SÃO INDEPENDENTES DOS DO VEÍCULO. 

- PARA MAIORES INFORMACÓES, CONSULTAR O MANUAL DO PROPRIETARIO 

Nada nesta mensagem tem a intenção de ser uma assinatura eletrõnica a menos que uma declaração especifica do contrario seja 1ncluida nela. Observação de 
confidenclalidade; Esta mensagem e destinada somente à pessoa ou entidade para a qual é endereçada. Pode conter material confidencial e/ou pnv1teg,ado. Qualquer 

revisão. transmissão, divulgação ou outro uso ou qualquer ação tomada por confiança nesta mensagem por pessoas ou entidades que não seJam o destinatãno pretendtdo é 
proibida e pode ser ilegal. Se você recebeu esta mensagem por engano, entre em contato com o remetente e apague· a do computador. 

Revisão: 14/07/2015 
Efetivação: 06/04/2015 

GMB - Marketing 



CHEVROLET CLASS/C 2016- CONFIGURAÇÕES 

Descrição 

APARÊNCIA 
Emblema "LS" na tampa do porta-malas 

Espelhos retrovisores externos na cor do veiculo 

Manopla da alavanca de cambio com detalhe na cor prata "Dark Sleek" 

Maçanetas externas na cor do veiculo 

Parachoques pintados na cor do veiculo 

Roda de aço aro 13' com calotas integrais 

Revisão: 14/07/2015 
Efetivação: 06/04/2015 

CONFORTO & CONVENIÊNCIA 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

GMB - Market1ng 



Dianteira 

Traseira 

Rodas 

Revisão: 14/07/2015 
Efetivação: 06/04/2015 

CHEVROLET CLASSIC 2016 · ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MOTOR 

dianteiro transversal, FlexPower 

4 em linha 

8 

12.6 

M.P.F.I. 

independente. tipo "McPherson", barra estabelizadora. amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados 

molas helicoidais tipo "barril" progressivas. amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados 

RODAS E PNEUS 

estampada em aço. preta, 5Jx13, calotas integrais na cor prata 

GMB - Marketing 



Cód. ltem 

Revisão: 14/07/2015 
Efetivação: 06/04/2015 

CHEVROLET CLASS/C 2016- ACESSÓRIOS 

Descrição 

GMB - Marketing 



#VIRVERDI 
limo. Senhor, 
Pregoeiro Oficial 

FIRT 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu -PR 
Pregão Presencial n.º 032/2015-PMNC 
Processo Administrativo no 84/2015 PMNC 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Concessioná ria 

OBJETO: O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de 01 Veículo, da seguinte 
forma: 
LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM 01 
QTDADE 91 (UM) I I 
DESCRIÇAO / / 
Veículo, O km, direção hidráulica, 04 portas, ar condicionado, capac idade OS 'P'assageiros incluindo o 
motorista, Freios ABS, 02 Ai r Bags (Frontais). / 

ITEM 01 

NOVO PALIO F.JRE 1.0 FLEX 4P 2016 4P 
VALOR UNITARIO: R$ 37 .97o,ooiTrinta e sete mil, novecentos e setenta reais) 

VALOR TOTAL 01 UNIDADES R$ 37.970,00 (Trinta e sete mil, novecentos e 
setenta reais) 

Opcionais 

• Kit Celebration 2 

(Ar-condicionado, Direção hidráulica, Travas elétricas, Vidros elétricos dianteiros) 

Concessionária Fiai Via Verdi 
Matriz: Av. Calombo, 8 .800 
Maríngó - PR - CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 210 1 8800 
viaverdi@fiatviaverdi.com.br 

Filial: Avenida Goiaerê, 1.500 ~ 
Campo Mourão - PR- CEP: 87303-010 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 '-...) 
viaverdicampo@fiatviaverdi.com.br 

www.fiatviaverdi.com.br 



Y"VIRVERDI 
FIRT Concessionária 

Cor 
• Branco Banchisa 

Itens de Série 
• Alça de segurança dianteira lado passageiro 
• Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura 
• Banco traseiro rebatível 
• Bancos com assento anti-submarining 
• Bancos dianteiros reclináveis 
• Barra de proteção nas portas 
• Brake light 
• Calotas integrais 
• Capô retrátil com dobradiças de segurança 
• Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura 
• Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2 pontos 
• Coluna de direção articulada com deformação programada 
• Console central com porta-objetos e porta-copos 
• Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) 
• Econômetro 
• Espelho no para-sol lados motorista e passageiro 
• Faróis biparábola com canhões negros e moldura cromada 
• Fiat Code 2a geração 
• Grade frontal cromada 
• HSD (High Safety Drive)- Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD 
• Hodõmetro digital (total e parcial) 
• Indicador digital do nível de combustível 
• Indicador gradual de temperatura da água 
• Inibidor de marcha à ré 
• Luz de leitura dianteira 
• Maçanetas e retrovisores externos na cor preta 
• Motor Fire 1.0 8V Flex 
• Painel de instrumentos bicolor 
• Painéis de porta integrais 
• Pára-choques na cor do veículo 
• Relógio digital 
• Retrovisor interno com função dia/noite 
• Retrovisores externos com comando interno mecânico 
• Revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras 
• Rodas de aço estampado 5.0 x 13" +Pneus 165/70 R13 

Concessionária Fiai Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8.800 
Moringó - PR- CEP: 87070-000 
Tel .: 55 (44) 2101 8800 
vioverdi@fiotviaverdi .com.br 

Filial: Avenida Goioerê, 1.500 (_ 
Campo Mourão - PR - CEP: 87~-\11 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
viaverdicompo@fiotvioverdi .co~ 

www.fiotvioverdi.com.br 



#VIRVERDI 
FIRT 

• Tomada 12V 
• Ventilador de 3 velocidades com recírculo 
• Vidros climatizados verdes 
• Volante EAS - Energy Absorbing System 
• Válvula antirrefluxo de combustível. 

Ficha Técnica 

Motor 

Número de cilindros: 04 em linha 
Posição do motor: Transversal anterior 
N° de válvulas por cilindro: 2 
Cilindrada total (cc): 999 
Potência máxima (cv): 73,0 (G) I 75,0 (E) a 6.250 rpm 
Torque máximo (kgf.m): 9,5 (G) I 9,9 (E) a 4.500 rpm 

Alimentação 

Combustível: Gasolina I Etanol 

Câmbio e embreagem 

Número de marchas: 05 a frente e 01 a ré 
Tração: Dianteira com juntas homocinéticas 

Sistema de freios 

De serviço: Hidráulico c/ comando a pedal 

Concessionária 

Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo 
Dianteiro: A disco ventilado, com pinça flutuante 

Suspensão dianteira 

Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo WET (Amortecedores 
POWER SHOCK p/ opc. Direção Hidraulica) 
Tipo de suspensão dianteira: Me Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores 
transversais, sem barra estabilizadora. 

Suspensão traseira 

Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo WET. (Amortecedores 
POWER SHOCK p/ opc. Direção Hidráulica) 
Tipo de suspensão traseira: Com rodas independentes, braços oscilantes inferiore transversais 

Concessionária Fiat Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8 .800 
Moringó • PR • CEP: 87070-000 
Te\.: 55 (44) 2101 8800 
vioverdi@fiotvioverdi.com .br 

Filio\: Avenida Goioerê, 1 .500~( 
Campo Mourão • PR • CEP: 8l~- 1 O 
Te\.: 55 (44) 3201 8800 
vioverdicompo@fiotvioverdi.com. r 

www.fiotvioverdi.com.br 



#VIRVERDI 
FIRT Concessionária 

Direção 

Tipo de direção: Mecânica (opcional Hidráulica) com pinhão e cremalheira 

Rodas 

Pneus: 165/70 R13" 79T - Pneus Verdes (opc. 175/65 R14" 82T - Pneus Verdes) 
Aro: 5,0 x 13 de aço estampado 

Peso do veículo 

Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg 
Carga útil (com condutor): 400 Kg (máx de 50,0 Kg sobre o bagageiro do teto) 
Em ordem de marcha (Std A): 950 Kg 

Dimensões externas 

Capacidade de Passageiro: 5 
Capacidade do porta-malas (litros): 290 
Tanque de combustível (litros): 48 
Comprimento do veículo (mm): 3.827 
Largura do veículo (mm): 1.634 
Altura do veículo (mm) : 1.433 
Entre-Eixos (mm): 2.373 
Altura do solo (mm): 145 
Compartimento p/ bagagem - bco posição normal: 290 L 

Desempenho 

O a 100 km/h: 13,8 s (Gasolina) ; 13,4 s (Etanol) 
Velocidade máxima: 156,0 Krn!h (Gasolina); 157,0 Krnlh (Etanol) 

Marca: Fiat 
Foto meramente ilustrativa 

Os veículos FIAT estão em conformidade com o PROCONVE 
Validade da proposta: 60 Dias 

Prazo de entrega: Conforme Edital 
Forma de pagamento: Conforme Edital 

Local de entrega: Conforme Edital 

Caso nossa empresa seja uma das vencedoras desta licitação, o contrato deverá ser 
assinado por: 

Nome: Daniel Luis Sandri 
R.G : 6.130.765 
C.P.F: 980.046.460.34 Concessionária Fiai Via Ve rdi 

M otriz: Av. Colombo, 8.800 
M oringá - PR - CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2101 8800 
vioverdi@fiotvioverdi.com.br b; 
Filial: Avenida Goioerê, 1.500 ~ 
Compo Mourão · PR • CEP: 873 • 11 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
vioverdicompo@fiotvioverdi.com.br 

www. fiatvioverdi .com. br 



#VIRVERDI 
FIRT Concessionária 

DADOS PARA PAGAMENTO: 

Banco do Brasil 

Agencia no 3409-6 

Conta Corrente n° 87623-2 

Cidade de Maringá -PR 

Campo M}!frão, em/:1 Dezembro de 2015. 
/ ~ ,Jt)hA/ /L#r 5~-

Licitante: Via Verdi Veículos Ltda 
CNP J: 01.468.885/0000-00 
INSC EST: 9.0199.519.25 

Responsável: 
Daniel Luis Sandri 

Licitações 

End: Av Goioerê n° 1500 Centro. Campo Mourão -PR 
Cep: 87.303-110 
Fone: (44) 3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Sandri 
daniel.sandri@fiatviaverdi.com. br 
RG:6.130.765 

CPF: 980.046.460.34 

VIA VERDI VEÍCULOS LTDA.-~ 
CNPJ: 01 .468.88510002-00 ! 

AV. CAPITÃO INO!O BANDEIRA 1841 i 
F.: 3201-8800 · I 

CEP 87301-000- CAMPO MOURÃO- PR 

NOVO ENDEREÇO: 
AV.GOIOERÊ, 1500 

CEP:87303-100 

Concessionária Fiai Via Verdi 
Matriz: Av. Calombo, 8.800 
Maringá . PR · CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2 10 1 8800 
vioverdi@fiotvioverdi.com.br 

Filial : Avenida Goioerê, 1.500 
Campo Mourão - PR- CEP· 87303-11 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
vioverdicampo@fiolvtoverdi.com.br 

www. fiotvioverdi .com. br 
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l/Fazendo seu caminho melhor11 

Cascavel, 21 de Dezembro de 2015. 

PROPOSTA 
A;. Brasil, 5606 -Centro 

~81 2-001 CASCAVEL- P.!:) 

Á COMISSAO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
REF. PREGÃO PRESENCIAL 032/2015 - PROCESSO LICITA TÓRIO 084/2015 

Senhor (a) Pregoeiro(a): 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo, discriminado, que integra o 

trumt '"dl"" 'aÍI ms en o convocatono a 1c1taçao em epígré e: 
ITEM DESCRIÇAÕ DO BEM QTD PREÇO PREÇO 
IUND / UNITARlO TOTAL 

Um veiculo novo, O~ marca Ford, mod_çlo KA, dir~ão 
hidráulica. / 04 portas, ar condicionado, capacidade 05 

R$ 37.900,00 / passageiros incluindo o motorista, freios ABS, 02 Air Bags 01 R$ 37.900,00 
01 (frontais). 

PREÇO UNIT ARlO POR EXTENSO I (Trinta e sete mil e novecentos reais). 
PREÇO TOTAL POR EXTENSO I (Trinta e sete mil e novecentos reais). 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação. 
Prazo de Pagamento: Conforme item 8 do edital. 
Local de Entrega: Na Prefeitura Municipal de Nova Cantu-PR, designado através da requisição. 
Prazo de Garantia: 12 meses sem limite de Km contra defeitos de fabricação. 

Se vencedora da licitação, assinará o contrato na qualidade de representante legal da empresa o Sr. 
Edimar Cauneto, RG: 3.936.583-9 SSP/PR e CPF 525.144.639-04 residente á Rua Parigot de Souza, 
n°. 1215, Jd. P. Alegre, Toledo-PR, CEP: 85906-070 , e-mail: licitacao@slavieroveiculos.com.br, e o 
Sr. Celso Waldemar Bauer, RG: 6.182.522-3 SSP/PR e CPF: 279.293.530-87, residente á Avenida 
Brasil, n°. 5606, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85812-001, e-maillicitacao@slavieroveiculos.com.br. 
Condições Gerais: 
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
O preço prOJl _to acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 
encargos (o rigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o 
fornecimento 

Aline 
RG: 5.710.867-3 

Celso W aldemat Bauer 
RG: 6.182.S22.\3 SSP/PR 
CPF: 279.293.530-!S? 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061 .902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

www.slavieroveiculos.com.br 

.,. 1 

VIVA O NOVO 



• EQUIPAMENTOS DE SÉRIE 

Aerolo!r') tr• Nrro 

~~ador o _!_l_~_ecdor __ ~_c;'_::'!~!'~-~~~:::!.i.~~-~-·--·-·····~~~----·-·--·····---
~!.l~·~~..:.~.!l .. ~-~!...~ .. ~.!.~~------------------
~~!~~-~.!9,!1 .. ~-~~!~.!!.~!.!.~:~~!~~...!!.!..~'?.! .. ~~-~----------·-· 

-~-~~!.e.~!!.!?_!~~-'!~---------------·--·-·-----------------------~----
~~-~--~-~!!~!!l ... ~:!!.~~~-~~~~-----··------·-·-·---·----------·--·-
Bol:i~.P.~~-~-~~~-~~~~-~-~.J.!~.~.?.-.~~).!!~?. ...... _. _________________ ~------

P.!..'!.!!~.!_l.~!.~-~---·· .... --··----·---·-----.... -------------·--........ 
Puminaçio do porta·me!C~.:; 

Lu:;: do c:o11ell-la do&nteira c-om temporizador 

1/ld ro elé trico do mctorl~ta c:om el.!:tem a de .abort uro. / l cc:hamonto c:om 

~2~9.!!.!.P..~!.E!..~.!.Lb_~2J? .... ___________ ···-··-----·-·---

Seguran ç~·~-~----------------
2 Alr ba91 JFrontara) 

3Aiçudeoeg~"~""~·~------~-~------
Aiena d e manutençao pr~ramaoa por tempo e /ou q uilometragem 

~~~J.~!~~..!~~"!.!!~!..!!:I.~~~-~!!-..!e~~..!!!.'!~.S!.'!I...2.!.~.~-~-1ê.!:L 
Ba rras de~~!.2:!-.~.~.'?.~~!.!!~-----------·-------------- ---~·-· 
.9"~!.....~~~~-~!i.!.~~!l.~!!~.'?.~.~~~~=-!!..d_!.~.~-~---·-... - ......... ____________ _ 

-~~-?.=.~-~-~~!~l-~ .. :.~.?.!~!~.!!1~ de 3 pof'IIO..!.!._~E:~! .. ~~-~-~':1.~!~.~!.-. 
Far6iG~:.!!!P.J?!izador !~.1.!.1?."!.!'!.~ .. ~.~-T..!L .. __ ......... - ... --·--·-·-----· 
Freio~ ABS com EBD e cec 
PATS • Sietema Ford anti-furto 

------ ----·--·· 
~!~~~-~-~!!!-~~~~·-------------------------
Entrada u se 

Ford W;tY·.!':S<~&n'!.....--,----
Umpador O o pãra ·b risa c:om tem pori:.adore -..eto eldao e vathí..vel 

• DEMAIS EQUIPA MENTOS 

SE 

EJCtcrior 

to r.ver 
SEPLUS SEC SE 

Gta.dc doonteir.s com inliCf10 c:onrA X X I X X 
·--------- ·---··-------·--·----·---------,·-------·------·--

Gradedlontelra c:om ln~rtocromado X j 

lntet~or 

Alu•to do a ltura do banco do moto trata 

Segr.mrnça 

Alarm o anti furto 110lurnéuoco 

AdvanceTrac;JJ . Controla S e ttõnk:o de 

:~!:::(::;.:·d~~:::~~E8A) ! 
Ac.aistentede Partida. em Ra.mpa.c (HLA) ! 

.... 

X 

--F:~---------------:------.---·--·---·~-----~--------·-. ----·----;--·--

··----------------------------------------.. ·---·-r--·-·--·--------------~-----------·-·--"-

•oD< 

Tecnolo;ra 

Computador de bordo 

MyConnectlon co, co,orr.do:o de vo::e My 

X 

l=ord Oock (c:om en1rada USB para carrega· . 

~-~!~~~~l----.. --·-·-·--·-·--··--·----------·----------i---··--------·--···--·-·-··--------------
Syne!• Medlll Sy111em • X X 

• AppUnk"" 

• A:.eitto:inc~~gl!!ne_l_~-----~---· 
· COF'layerMF'-3 

·-----·--··-·-··----i-- ··--- --·-·-

• Comandos devo2em ponugutttcom x 
lunçó•sda•udloe teleione 

· Controle~ d e á ud io no volante X J · X X 
-------------------------------------·-·-·-·-------------~- ................... __ _. _________________ ,_ 

X 1 X X 

·Tela de LCDmvltdunciClno! de 3,5" 

----~~~~!-~-------------------·--·--- _____________ , _______ _ _ _j _____ ------·-----~-------~· 
(·) n il.o d l!:-ponivol (X) ~r1t1 
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• AOVANCETRAC$ • CONTAOI..E 

EL ETR ÓNICO OEESTABILI DAOE 
(ESC) E TRAÇÃO ( TCS} 

• ASSISTENTE DE PA RTIDA 
EM RAMP~S • HLA 



8 ESPEC!F!CAÇ0 ES T!~.CN !CAS 

tO TN CT Ul$frri'a 

V ERSÁ O SE SEPL.US SEJ. SE SEPlU$ SEL 

Motor 

80 (Gl 1 85 (E) t:lS (G) / 1(1 (E) 

Torq u&m fl.Xlmo l iquido (NmJ 
00 (Gj / '0 5 (é) I » 3 (GJ f 146 (E) 

~r;~;~~;~--·-·-····-·----·-~---·-·····--·-·-··· ··············--···-·----r--··--·-·-··--··---··---------
-~~:~o:id.!_d•c 

----~-·---·--------·-------------··-~-~-·-·-··-··---····-··--·-

Sua pen•ao 

su ~pan c.io d~anteil, 

~~:~:~~~:1• tipo i 

SuGpe-~;j~-·----------·--··-----·-·-···---- .... --+----·----·-- ···-----··-·-·-·-·---·-
elllo llutoe!;ta billzante 
tipo Twbt Beam 

Freio s 

Freio:o d~antalro!; a d~o 

Rodae/ Pn eu s 

..,, .. 
Oim oru::ãe.~ e copacidade~ 

Altur11 (m m) 

C.paeida de do Porta·maJas ( U 

~prunento total ( mm) 

l>i$tlincíe ent re -eixo!> (mnl ) 

175f65RK 175/ 65 A'\4 

Aço 14 ' Aço~ · 

1525 

257 

3886 

2491 

115/SSA~ 175165 R'W '!75/ 6 5 R'W "0 51 55 R'IS 

Ug al.eve \5' Aço u · Aço 14" l igat...ve 15' 

1525 

257 

'38 86 

Largur.s do Ye lculo ! 

com e:op~~.:J.~_) ---·----·---·----~~~·····-·-----.J·----·----~·~·-·-·-·---·----
~~S:r:~;·:~:~h:~Kg) '00 7 fl07 YJ26 ! t>"'S 1HI 1)34 

Tonqued e eombu~tive! (L) 5 1 ! 5 1 

·--------·--·-·-·-·-··-- ···- ··-·----···-·-·---·-------...........-L ___ ·······-····-·------·-· 

• RODAS 

S E 
Ro!:l • tl ••;c • •o" . 
come• :tlTalll\f; ·aL 

• ESF'ELHOS AETROV ISORES Elé:TR!COS 

SE 

S El 
Fbd• llt i ~Uill .. e, 

·~e 

• PORTA VALORES 

SEL 

v •• ,.. .• ,nQ\ol•rl at 
lPOI'O:.II:ad ;l) .,.__ 
GoFurther 
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REVISÃO PREÇO FIXO FORO. 
SEU CARRO NOVO POR M A IS T EMPO. 
FORO. EU TENHO, EU CUIDO. 

G\PANTIA 3a.~oe~tiA.sem lomLtee.?qullO.on«:m:;r.m 

SEFW!ÇOTOfALFCR)V:dpOO<aa:.ntiet:basl:a~o h{Qrio~·..ttlta~ue-um(b.'"i31Ji:C'! Tkn:'O~~a::m&~~lrrlen;,;~~.ai!Ddo, faré ~ orçament.o::.~_..otáo::rna 

hcte !lr&-~a da «''tf9 óo !ai Ylt'k-.do oom total ;fa~"il'lCil ;,.,;; a.erdment.o Tt.do ~ p$1!1 ga"am.~ a q'..oaldar:!e r,ea:.EC"ément~.a;Jib.ada r.>eorrM>ânti&. 

F'EÇAS(EI.IUiNASR:FOS!to2 o..-w.rosda.ci:J.HDU!Ção L"t''1 $:) Pt::ufo. ieentr-.J écei5tr:~ r.a E.'ilhlêl e 1 C\.>rrtrod-.?di~nb~Ç{te no Ao Gav.tod? ru qu.~ 111~ m\Afo rn."l!:>rl{j.~'J 

o~r::bl<;f.taJode ~!Sg?nUhzs. c.orn p~ j;;.';to e ~ta de 1<JJ"I.O,QUa!"\do l;"'$:3<rl.."\\ n-:»O&rltJ!Jido~ ~..lfd. ~po;t~OO r~c.3r;{IDSE9J~>nl os m<~!>r~.-~~~'-lios.d~ 

~~. g~!NII::ndollíprest<-.erocaq.:tirdacluCtit.ruN:d.~~r.:ct.~IX9'!Spot:k.."n t~um~r:di!IQI!"Iantia<Ji!l!'fO"'C'0do,té.nto~Lrai'T'Iai3-~opa-am~ 

FBilOOF'fBPR.XOR:AJ· ~Fad :wru.'"ltdicr::"k>.Cpolma:s;t<'t\PO.a:tna R."'.~~Prtç>FaoR.d\'OOO!~::a t~'kle.nbcani.(Sq...J<rtovd~."doro'T'tf'l"l&)de~al?'-ll.m~m 
t'.dll$\ \'C'I"ifiC3Çk!ca~:JsooGC ilEf"G. tloo:ud-~wmponEtte'1orori-.Jrr".O ~.'\Jnul:~ do Frop:iEtánoe-p~.sorlgna:sR:ttJ ccr:; ~ancdegJOntL3q:...a"do lr!!abda>r:o D1:nWckt ;:.~ 

~•1 rrlalCI,_>:l: lnfcnr-~roraJte o 1!"'-Hll.IEd dei proprn..'lárlo, o n.ooso !:it4!1 '-'.WW~rd.c:;)rn.bf o•.Je!rldn OSOtJ· ?C:?.-::.€-:'3. 

.:UO<LA'ESQY.r;c.srápic!-o$·:mõlté2Mrasp«l~ta~~sor~lli.B::IooooQJ>dlt.J!Iv.!l.c;>.JOlOi~ • .,.;.oopílrap;.~I!IYTlovc:có qU6n..'iootÔTI;«r.paap.:roae-bo:.kaiJ?l'::la1e-. 

tmtl.:'Çard"ldloc p.-c-~ju<t!l. 

~ FOFOAi=On1 fO< apit>L'Itl~ no orooot.~CiJ.sçpnda'l'!arto Q<'l-lll~<'~l:QOC<~ ~ alrdl rr.c~e~ Fcró ~o !ll.& ~w..wtordt."O:n.bf, C .que e:rr. ~""ó!l oScr,~cbooo..r 

Fofrl e COI"lfi!"a a p:miodOOo um t.lZf.lr c a:p.'"CI<:~rnt:r.tc oo-lin.! e.-n ~.~r. ~r.oW>Sdislf.!:!u~Of~ Pfiàtro!L.">f ~ mtL!'" .... t~-Vc ou mt.sâo 00 a.u Rlld T:a-l..>p<UJnca, rolpi<l.:r.tl!ql.2iid<.de: ~'!' 

oc~F"cracw.1e~~rm;\.iilldada.. 

CENTRJCEATENOMENTOF<F0 24hort!spr.H é;a.7db3pcr_.,rroB:"".a,':IC/JFf(lmeooataldhr<<1!0e Lnfc~robru!W\ú:;JOI!-tOOwoo*-~o!O"OÔCJOSptfuRild.i'a!-:?Ct.ll!': 

L"Kn.ça':erdmtrrt~ on·iino~~eda ~:o~JOrJ lk;J'!1puraC300 itl33ô73. 

FBECE: DISTABU1c:a::6A~i OYI!a t:1m o Ace O·~ (l1:t"!b\.1d:J~ rt"~<t;$ mo:HJna.ln-.?.o;:d.mt .~ pmp:m3dn do r.:ER:3Cio J:I IJ~~" m;1r.::t d.e400 ~l(lff.,)$dc"'ro' em ~ojo '' 
ll!:r."ftóriorw.d:r.-!IJ.O)I'Ifir.:.n-.>O:ttL~)i..:i.je~ rr~pr.~mo rt&vo-:U 

FCf()o:mTOjBI:CL fn<lisFCRJil-<> mull::nt$!'\i ooohd OF'r:>p..J~na ~:td Otdr:• ol~:«:roo:t-TNú; ...wiY.ICJpl~~:)$08 lk\=n::m~~c pa'3'.'tÚI !:>~npl:l.f :a1 Rf.:l Znc o-JlU.I ~~o."?b.Jfo ~kl 

/lo~ >w.wjl~l'W..tr.m.brau llgJ& p2eê14!'l044S!l'1,fr.!SlioP.!iulo.e~OO'rZ?458\ noodsN"&>8t3d<>S 

• O:l'tt i'U«õcl.!l ftr.or.d3!!W1to F1!1d Ck<l~ ~â:L IY..,er;lCXll"'i~iz:l(.ÕC:SpE~O B<No ~J~~ F!flan0:3rl'''(liOOSA 

SSlJFCSR:fO;~~amrJOIJ~ca.mcP.nw&n<L~JCQS"R.rt!~, .• 't<Í':::::~-ta !Dr."1U!fl~mp;..>poo::1 o(ll)~tl(l1uJ:l.S,glltl~hdtli.i!POOpoçn:.>oo9':IDi::cin~(• dnd:'!..!:roc(:; E:-r:-c!im.!f'l:o 

QI.IF- al'>ISêA::lo NAOQ'IIAL F<:RJ Ltrt tm; ~:!ú:t'l':r. mM> ~lrt~r.d<J rr~m::adc; atu.v~;:J NJ rrt.<llsdti 45 ~IS r.<• &a:;l.l(l E.'fl:fi!1J"J ma1.1 df\650 rt1ll vt;(c..1o.;. Pto.r.~ obter fl'..<t~ 

ll'ltOi'rNÇ>'-'1$, ~çw p.-w Qt1t t<l df' Rõt::IO:lt\!m~ro\JSOO ?229091~ <JO<";.::u !Hl o ~:nbuki C11" ~~ ;j 111m. pralvth:b 

ACESSéRcs~G."'JA!S FCR:l.\11:,(1! pc:~li uma ~ ir'lhll mr.-!p!~a w n r."lilis:lt~50C ~Cfrl9,'"1..'\!r.do:unl\ltv~hsp.;;ra l:Jd<-soc.nX"<J.!'Ioo, rmadi}SiliJPI'G'~JXII" llQC$3 Eq"..;iputkl 

Ü~~".afla liilél<:as3:':flos. T;.I::IO~l" \11"3tlj :.<!. : l (l~ilb-il2l i!COrn q;;aii;U:I !i•OOr!~iQ'.r.:daPtWSj,) doQ'I!)rtrn~~R;fd 

Acesse www.ford.oom,br e monte seu modelo oomo preferi1. Cbnheça também os acessórios Ford em wwwfcrdaressorlos.com.br 

11 a a ''~';D~ ~~;-;;: ·,~~),'~{~ ·----·-....... --·--·- :;"~ ., •' 

F\:ll.:r.ltMlll\"""'t•l\,.a,_,.....,..:;;r:~,,.,r_.,tilwoO.O•~-""~~'\'II.,~ .. ~·ilof~YIII'IIIf•:\lJ<.J'!Ir.-ll'.:.n.v~.,..,...~L'\I If,....,,_.L"f"in,_hx..,.-lool.~ .. ,..n,.t1'1~~o~ "!~. ,.G.,.,~,..,..,,"d.<i~~ 

... p,....:i:J:i..-.;~o;~i~O,.CII.;f11-""'"""''?.\,o\:~ .~~QII'.I>.'Ii9ol!m."'I'#-Jm..oo,::.ol"f-Õ!«J'"o'!.._bOI'<i>I"O>II'l'IINIIIR<.lJOT;.MG ....... Ooln.,_~III'I"IK~-"ilõ=~~~MCM~C:.'IItt'~.:.ioo;p 
{0")":;(11!; ~""~~~"~d'Xo!r.->:.<~IIM.l.U..:mii"GOOri!Oo:k>JII9nl"~r~~ ,;» ~#oftlii#IO)CO~«<C'.r.'I-OOI'i't;11U,....!clc:EJ..l. !r,f./x.o &t<w.;.o.~~ ........ IM'(nl<1iiCI~~f~c;ov.. 
B·<illadl>"'6u::;a ~w."a~o::;'I'I(1U:Ild;o911J:...":I'"S'I';i,Tn::. 

ca<:'la 'l•i a.lro.t de.:. "•l':'u!"t -:14 Fotd 

;, d <~~,;r-:.·;;:.ly<(.~ e l'!t.I:Jd~ c>'!:3 Q~<..-

a C•;ali".a,:f.-~ .• 1 :;;:.;o ol!!1t a~H::JOt< ! h, t-. ~~~ur:1!~.(.&. 

QUALIDADE 

f.';oP:; 'llõ';•H '.'tJI: 1J!VJ 

ot.l·lr.éj;orl'l '"nt;!,j.3-ltt..:IV1 

c>.:~OII."'. ·•~r:; f' "'\.l ;j, l!!l'ltc ~m 

a.a abam•nl<} !mpC"~.:l'.'<li 

d•.;~bit.;;'.ada r:. ~;;:.r,t~nc. 
Em ..,,;!UIS ;ada\l~il-". 
1~;.;,! fi'?'PII'l (L~ Jn l!:·!f :< · r.l~ 

:l1.1 ca:l<l c~;o~·.,:•a 

SlJSTENTf.o.BILIDADE 

f:rgratl'IZ'lt u :>:;mom"l) 

r:'l ~= nor. dé3.;n,·t.il,•r.O:.. 

V(IY.':;IO"-' q•J~ g:;;~ !<ltl l 

r;v?onct · :~~t;)!.;:õl r..-oi .~ 
,:o:-,,_,lt(UH'Ittl'l• olftl '!'. q lJ<.l 

f!rl"!!l<T!~ rn •~r;c-~ç~ltmnl.:! r: 

SEGURANÇA 

r:o,,,.., ra~'l:\'!li::-1.:\~'l 
<ln1'õliV~ :Tll)lOil":-1.; 
ii-(1 ");:r'llt: ;;rN.ti;il'lO 

1.;,\,) ~(I ôJ~)(I., ltoll'l ~ tlli 

!lU~t;lafl(;~o .CI;(T'I(· /ó.B~ 

r!<z ::l:n:; . r:-l&,lamt: .~m 

p~l·~:> \'<titvk,_, •u t<W'l:..:t 

!!- rY!:IJt>l()" 

CR)ATJ V)DADE 

rJ&r.a f .;.:i-r':'-'l"D"-':\UO 

ust!om o.t&cnt.10~i~ to-:" 

dil3]fj:) p(, f3 o!~!II,-,U 1f\f 

~s {;:~nt :c!<•1 (!,, q;.;~, !'l"t 

:lh'ij~. E L .:;!'ta.r~:- .J<: 

lil~"j:-4 rmr,;i;J rn :;h-~ m:• ,!· 
:l i"""ô•rld :i p p.r;U:·!h:d-1.1 

• 

Go Further 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. ~r\-· N.a .J-~~--- 1 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 2077 -FONE: (45) 3379-6500- CEP 85906-0 ~TOLED~.P~---·· 
CNPJ 06.105.496/0005-78 INSCR. EST. 904.60005-9 •••• •_::/'" q_Q: 

AV. SOUZA NAVES, 2000- FONE: (42) 3219-6650- CEP 84062-000- PONTA ~SA.- ~\. 
CNPJ 06.105.496/0003-06 INSCR. EST. 903.94045-05 a {.;3 

RUA SANTOS DUMONT,l331 - FONE: (44) 3521-8600- CEP 87360-000- GOIOERÊ- PR 
CNPJ 06.105.496/0002-25 INSCR. EST. 903.09087-13 

UM NOVO CONCEITO. 
""' - ,..... -- - - ROD. BR 158, KM 05- JD. N. S. APARE CID A- FONE: (44) 3518-8600- CEP 87309-650- CAMPO MOURÃO- PR 

CNPJ 06.105.496/0001-44 INSCR. EST. 903.01616-77 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial N° 032/2015 

Objeto: Aquisição de 01 Veículo. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação relativa a 
licitação supramencionada. 

1 de DEZEMBRO de 2015. 

-~s,.oncessionária 

-w1J 
----------------~-~ ~-

CHEVROLET CONTE COMIGO 
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:· ·. . cAJ2ílut_q l.~=~E~OMtNAÇÃ.o. S~DE,:.OBJ~TQ e. PRAZO. 
. :. ·. . . . .. . . >:· .... ~~~ - :···. =·.< .. ~·-.. · < . ·_. .. :: .. !: ···~ ... ~~ .· . . 

, cLAusuLA. ta ._A sod.edade.gi(arã:Sob·a;denbminaçAo.<i~·.caP'~UTQ::VEICULOS LTDA...com 
sede e farol na cidade de ecmlpó{Mc;lurà:O •. ·EStado 'do :·P.aran~~~·. ~Ódovia· ·sR: 158. Km os. 
Jardim Nos5a Senhola ,Apareélda~!!C~·. 873Q9-SSO;: podendo i~bélecer filiai~ em qualquer 
ponto· do terfitório nacionaL ~; ,:: : . :. i' · .. ·. · . · · · · · '~'C · · · · 

.· . i ·. . :=-~4·!::.:~~:t~·:;~Ol·~ ·;~~~;;"". r: i:;;·~:~.:.:.:t1;,:· :· . Jt _~.\: J . . 

Parã~nit~.-Ynic~- Rci'~~~~~fl~;t;61J.}i~.'lia~~!.iJ~V~PI.oerê, ·Estado do Paraná, 
.IQ(?Jhzada à'Rua Santos DqiJiQfllj';'Jt .1 ;331',"CEPi:87361).:00(f/cói'lt.~pital soc@l destacado para fins fiscais rio valor·de R$1óO'oOÕ)$'(éê;t;:mii~is'f ~"t'cl'f ;; .... ,~:~;,~~1· •: •.. .. . . 

. ~ . . t.. : ~ . ·'r . : .: . '· :· ·. :: --:· ~!J: ~~. ~ ;. ·~~~: ~ 

CLAusu~ 2~- A soci~ade ~"'J~!l~~bjetd: .• ~ciak1> a>m~i.iQ ':~e. velculos novos, veículos 
se~i ~~ovdi~· pe~ e ·a~~~. a~~S!~~t~~i~:~-~ni·:'.i~í~105'-·automotores, pode~do 
partiapar dQ ~ital de o.~:~_DJP.~~.;;;;. ?::}' ;;:<?~~iin/~ ~:_.,. "i~~{S'· 

• 
. . . ~ . ,. . . . !·{f~i!;::::~~~~l>;\~ti ~!:~~~~--~}j~~;~i :.1\~~: '-:~ .. ~ ~·~~(.~ !' 

CLAUSULJ(3• ·A sociedadÊrtê'rá'~0.Zli-1iidetêffl)jnadó::<. :- '·. :·'.;;~:~ 
: ~ . . . . i:.-=-:::.·<\·.'.- .~., , ~~:;:: :r;.,;).~:.. i;~-~~":·::~> .. ,, ·yJ ... 

-- .... CAPITuLO 11 - O:APIT AL .< · .. ;.' 
~J. 

• • • r • • •• ': -~~' , • ~ ... · ' ~ •' .". ·.' ';.... ~ ~.: ~ . ·-: •. > l •• :~ú.. ' ' ~ 
Cl,AU$ULA,4•- o capital·~ciaOià:eril_,P!'eSa';é:de ~:1;200.~~·(~m milhão e duzentos mil 
reais),' .dividido·. em. ·.12D~OOB1@.nfii~e:.\)i~ :miJ);..cOf$.~ ,no·::va!à~tda:.f,l$;\10,00 (dez reais) cada 
uma. A pal1fdpação dos ·Sóéf9.S~:dà·nas~i.Jt~~~e$i::i;if:-~::'; . ··. . . .· . 

• , ·.· ~= ··-: ... 1 • .. /\. ~-:::B:~~-~:2\;)~:-~~-{~_::::- -~~--~ .. :.:;. ::!'.".':~~i- .. ~_ .. ·\-~:: ' _ .. ~;~:f!:.;~t~·-.. · .. . 
NOMEDOSOCIQ ·: . ··. ':coTA$~:: . .VÀ,LqR· POCAPITAl.~R$.'' ~:>..;::;% PARTICIPAÇAO 

·. 7;:'~". Giio.Frani· l . .' , · ··· ... · '·~·t .'SM)M -~ ~~- · ··::--;'-''·''•; :\;:. ,.;.'600.00Q{OC r::·:. . . ·,, 50% 
Pauto-Roberto Pedrollo . ... , . ~.'()Q(l ::: . . . . . · .. . · 600.000 0~. if.;t:.: 50~ 

,, TOTAL .. . i · .. : .. ,.1~Q.O.otl ·: ~ . : :· -· .. > .1',;20Q-;~OO;~. ~~; .. :: '100'% 
-: : .. ·. . ~ . ·-~:·J~íi1i.~· .. ~:: ·_F{ ~ · t ;.f: ~:~ ~).·~:.~~:·· .::: .::~· ~1 7-· .. :~tar:t~-:t · 

Pãrágrato· ~·- O s6cio Ciro· F~j~~âi~~~~l~~~q'~·.~::~t;~OO.OOO,~··(~os . 
mn reais) ~m moeita · cõ'iiênt~:;pá.~li~J~.-:R. t~.QÇJ.lf:~t;i!tf Ro~@<I~~rono integralizará ; a 
importânCia : de ' R$ ·soo.oQO.OO\(seiSêent~~~mn-~',.,~ã~);_· ~~}[a:~·~l)trega de uma nota 
p~ria emiti~a por :Pafria,~:Ne~~~~s.J#fa, .. e:~ ·~ :favo~;-~m,qt;<tendmento para 31 de 
mato de 200.4; a qual se~ ent;l~~ em pt~o à so"'edade.. :~\;f.~:.l 

:- • • . • . • . -~r ~- : :. . • . 

Parágrafo lo- A mocftficação.do,~~ ~~~ ~erá ocorrer~~lquer temP9, na fo~a 
pelaqualde!iQe~mport~n~im~cta(f~oss~c!o~-.. ·, :: . . :· .. '·, · ){:Zi!:i.!~';l · · 

· - ~ ·_ . ·- = ·-~ ->·:· ._·:: .. --~-.... ~ .,·· :·-:·:~;~-: :·· .. ~ .- . .-.. ·· ·_- ·:_ r{!:~~f\_ · : _ 
Parágrafo~· -A transformaçào do.tipo socie,tário ilão g~~rá dissi~~ncia ou qualquer direito 
aos $6cios .. l . · .. · · .. . ·. · ·· · ·: · ~ · ' ::, · · ' · · .. · •.. :·~'.· ... --.':.;.~:·!' .:.·,.: · · . {.- ~~·. ·:·· ~ ··: " :·-= ~ .. . 

cLÃusut.Á's-~Às qu~.do:ça~ ·~aJ ~o .. i#~ment~ ~ég~i;~~·:e~.o5 s6ciQS. Estes, 
e~tanto, ~ão pÓdefã~ ~~~·~#;~ená~ 'sob;iqu~lqU~r pré~~~J:t~.~i~ estranhos: à 
.soaed~e ~11) ~ obs~~_c~;~~~i~<tde;·~~~ ~.~ ~~·'·W.~,~~=.~a su~:aquisição. 

I 

~--

I 

l 
I 

i 
:i 
i 
1 

. •·. ·, ; ·.· ...... d :: · .. ,.,· .··:··:>"·f· ... -~\:o:. : ··~~'j:~·.·:. --~:....··.· . ··:· . · ·~C§~~~ ..... :: :.:.· ;. 

Parágrafo 1~.; Na hipó~e d~·.d~~la ~1qua.nd9 ·p,retenda re~~-j~~ ~~' ~q.~~de, o sócio \ rt 
deverá comJ.micar .a, sua :iQt~,nção.; .pot ~o~ aqs ... <temais ~~.f.m~nclonaqdo nome . e 
qualificação; do futur:G ... e~fQi)~~~.:inJ)~pi_nprador';\IJ~m·;·· coffit);-:~~t•Pfe,~·:.'e i\. ~ndições der · 

1 pagain~nto das quotaS d~J)Qriív.~iS •• ,:! .·· · '·" · · ·· • · · ··':-\~f~~;: \ · · ·. ~ 

,,: ~ ''_. .. . ········· :t~\,~w J. l 
~~ 
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.. · CIPAUT.á·YBÍCULOS LTDA. ...•.. ' ,. ·:<:'::·~~T~#~'c' 
. . .: . :. _;: ·:: .. ···: ·,:;>· ·.-::·: :: }<,:::! . . :. · .. • ~.. . -

CAPITuLO· VI -·.EXERéfCI.b:Só&IAl:o-RE$ERVAS ·e-,DISTRIBUIÇAO DE LUCR 

CLÁJ~~;.12 - q::~~~~~q·~~~Jti~~~ n~ .~Üt. ·1·. ~~..J~cl.o e tennina na dia 
DezemP!o de ~a; ãno;_ -q~_an.ct~; ~ J~~~~nJ~dq·um, balan~_~alrimo~ial e um de_mon~,._,,j~n --~ 
dos resul~dos econômicos.. refei'entêS ao ·ex~;~rclcip.: ; . · . :. · ,.·. . 

i . . .. ::· . . ·;: .. · :·":·.-... . <: . ..:.... .' 
Parág~ 1° -: Do-.~cro:liquic:S~~-~e pois de· terias as proy1s~.jleçessârias para amortização ou 

. _ garanti~ do ativo, os sóti~.-~por·d'~~ ,ta: ·maior:ia .. ~le$·. do capital social, poderão 
determ1~ que todo -ou.parte. d!ll&:~ap ~f~ dBst:inado a.~~es ou reservas, ou permaneça 
em ~. se nãq delibe!WBm a~. d~"buiçã~. En1 t,ª~nd!) r;fistnõuição, quer de lucros 
querde~preju(zos, e$la pod~rá ~·~~n;lon~l ou não às.qú;~·de cada um. 

t . 

Parágrij{o 2°- O balanço retetiiio n~ dáu~ será l~van.ta~:io no prazo máximo de 80 dias. 
a contar; da data do temiino do exercido social. · 

~g~~:a ao ~ A~·soci~~~~.,~~pl~P.,·~~P.~.Q~, simples do capital social, 
evanta~ lan~ Jnt~~~~Y~~:~~~~~~l.~~~;~·~o ano. 

Parã rciro 4•- os sóci ·:. ~tr~;~~ ~~;~;t~"d~.ri:.,~itãl ~~~~~eraó decidir la rete~-o . g . . ~f~~~~ · :t.lJol'U"" .••.• {). , . .. ,~~~ . pe ..,a 
dos. lu •. ~a sua di~êtât.a~Jibfi'~.fi· ··"1.eüoidã---é. ·· resa.· . T . .; .. :.- .:r::··: .. ·:;~t.: ··:.::·:;· ~~--:t.,l,i\·~m:~L.~, ·:·: ·~ · 
ParâgJCifo so- Na hi~tese d~f" · .,~}!p@n •. .,. .. ,·~~erã · ·· ·'· ecer na sociedade para 

comi)e~ayão· cof!! ·luecq$:~::·, -~-J;t J~~:Prl·: .;. . '~fQ~ a~ ~cios, de acPrdo 

com CJ dFsão destes, ~.J!'~Â:, ,~itb·v.,:..~~:~~ · · ~.~·.;anteriores. 
· l . ~ : ·. · ~ . ·. · ~s..;. · :· .o ·:;~··-~ ·. ·. · ~ ... ~ . . 

cLAUsól.A 13 - NAdl:obstaiite ''J~L~'?.ii?'""'~~=;kr titBdo ·a sociedade não • ·.J. ..... . :. ~-.·· ~~1..~· : ·.~-... ~~--:-~··C · - · I ~ 
. dissQivépi. ·nem ~:.~.':tlqUJê;I~~Q';.:.·~~~~ .. morle, .· . ... ~:. · f inso~~cia. falênda_ oú 
co~. interdição .~u)~,~~·.4.~ q~a.r~.~ ~ •. 'd~~W.~~:à' ~poca ela se cónstitua- de, 
no m1m~o. dois ~cios;~~ .~·de.maiS-~os: JeP.res~~:~ maioria .~pies do capital 

~al,lsseg~room ·:::?~~·_-::·.·.··'.· ... -~~' .: .. ,- ~ · =,;,~·· .. _.: ... ~f}ti.- . . 
Parág~o 1° - Ocorrenclc(qu~uer d~ hl~~~. os . !JAA~~ do sócio morto, ~rante 
falido, "}_SSlvente, ~~~;'.r~~-= ou ·mter,ã(to, sel'ã,.11.~=~P.9rados segundo o balanço~- , 
patrimomal relativo ao últimó'.exBrclciQ social en~do. ~,é:fecanido.5essenta dias ou · 
mais da ftata pesse balanÇ9~ ~ .. 10~0 ~ ~ ba(anÇQ"_deii~~ encemldo para o mesmo 

fim \ )f,J.;,~Jti~~S/{:~··;:~:: ~~-i}.·:.·> . .':·:ei.;z1;·;·~:::~·; · ~~ .• i;~~ · 
Parágrafo 21'- A apura~_or({O$ ~ Nf~~ ~~::"f#~â1~~~or .. far-se-á em .uma única 
conta, cqmpre.~epdq ~~fhÍ~\.&}q .... ~!t4s .. ~u:;~~~-, e deverá estar encerrada 
em 60 di{lS a.contardcúweÍllO· .-., .r<· :: ·. -- !;· 1 ~,, ·~ •'1

•"· · .,.f~;:~ ti_ · .. 
~ .. ··- ~·- .. :~. :, · :~--~-~~~ :: -~:. -... -. -~ .· :~:i~1·;~;· . 

Pará~o 3o- TeJ111inad~·à .. 2.ppÇãó'dos. haYe~.: est~ se!j!H~~~ ao ;SÓcio retirante ou. 
aos herd~iros do ~cip;~~~~o~.~~tes 'QU. :rePtesentJoteS;~~~~· e.rn 36'iparcelas m~nsais 
~ ~!Yas. comju!W'~~ ·1~ ao: a~of:mais correçã<Hri~~--tfe ~cordo;:com a evolução 
inftacaon~a vençendo-~.a primejra 30 di~ ap6s..o .panSCUJ"SS~~pmzo referido no parágrafo 

anterior. \· ·. · ·:, · · ·.=· .. ·-· ~:. -~:·.·. ::· .. .-. :::'· ·.:: . .. · .' ·iliü~j.;, · 
Parágrafo 4-0 

- No i'elacionamento com· à 'soCiedade,. no ~. clà~rte, de sócio, os herdeiros 
.~Q re~dos wf~~ qoe .. o jutzdo. ~o iove~~\~i~. · , r · · · . · : - - -- .. _- c=· - ... : .::;~ -.. :~-- - :: :-~~t~~; : . . 
CLAUSUJ..A 14- A socied• .eniram·em r~çao ·nos càsoS;·p~Vfstos em ·lei, hipótese. em 
que ser;\ indicado um ·~~-nt~·· qu~ · procedtm\ ·de· àcoiâQikÇàm o ·iitual legalmente 
det~. " : ..... . :. . ' "'· ;· .. _: . . /;~tf 
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Cf.PAV-·J I E/Cu~ S ;.TuA. 
0.'\~J J6..05.49ú r,(l (U-41 

SÉTtM.4. Al.n?.{t.tç.f(.) DO -:·oJ, TR 1'?"0 Silf iAL 
Os. <Jbo!.'m f'I<.RTffna J .>s e ~cado3: 

' I , 

"\\ ' Àl."'A. "téR<c:n""ll. LACI\'Rli\S F~ oras.'kll<l, ~kiva. emp~ría, ~:<OrtaOOra da 
C':k!u!a dEr~n~ RG n• :zpõ.152-9 SSPIPR e- de CPF n• 333.624.949-34, relli<:lente 
t: li!amlctiiada ~- EStado do Paraná. na Roacvi:a BR 116. n• 1785. Trevo do 
Abúba. Cf:p- 82 -1M; : 

2J Al.EXANDRE~CARtAS ~JlARE bnslleiro, csszdo sob ~ime oo separaçao de 
ber>~ • .empresa< , :x;rlador if!t ~t.:ta ele 'c....'1tidedc- RG n" 't 437.081· 1 SSP!PR e do 
·";PF n'" 7!xL97 .039-72. r~i~t- e -ion id.la tlo ern C'unl!ba, E~tado do Paren:â. 
ROClO'm BR 1 1 r.• 1786, Trevo do ."Nb3, Ct:P· 32:!:90-1 JO 

:1} o\N~ Z..A\C' FRA.'tE, '~"->im cu ~é:":!o so :~ re-gtrne. de ~o paraat de 
tlens, er ';)re rloo, ~ador ür. ~IJ'Il clt:J í,;e"'o! Jç;óe RG ; • .91J.386-5 SSP!PR e CPF 
.,,. ~a.e...a.~2·3-$7 ~"e e :,u,nodf.ad«:' ;:. " Curl'b3. ~taéo do P<õ•aná. Rodcvia 6R 
11'\ n• 4 ·~as, T~"'l ~ Attba, 'CE.P. 825b0- , O: 

4 ,.Jj! J LO ROP..eJ(I'O PEDR.OL-0. bfit-,ectrc !'.epar,at:o }umt:~rumsale. ernpresàt:o. 
PUrtador d'i ~(ldúJs <io Jd;mtl~'! RG n, ~ !: ;) : ! SSP-PR: e cp:::: f'0 213.230.709-15, 
residem,.~ ~~~o na~ ~F:~ r : S.~:$8, Eo\,~do oo ~.á Rua Sa~t 
r-il::ir.a., ' : . Un;k, Salnl f-:.i.<!.fe .• biu:o J óolf":otfafr:e.nt'l :?l. &-<:litro Oochas CEP· 
IJ4J35-35G ; 

i 
só<;.ios d,-:t 2~3d<.:! ;;;' 1"1!1~3ria: Hmilad<l c JrlCll'tr.Gda CIPt!:,UTO \IEIOJLOS ~TDA., com $ede 
r.a ~ée d~ C .nr.- ::t iJ: 1..rào. Es~ do Pan!l1-é • .,à ~c c<:~v .a 3R 1':-E!.. Xn' 05, Jardim l..jo;;s.a 

Senfwra. Apar~.;.cls c , 87309-6...GQ in '!cn.a i<(:; CWJ sob o c~ 1<l5.496-/0~01-<4.LJ. com 
dOc•.JmCJltO ..:Je constl!]·i. o~ r.a !l..lrlhl Comeroi€1 lia Pnm n.oil sot: n• 41205173121 por 
desp't\'Cho em sessàD t1 i 2102/2004 e últi:lml {sata) i'l1era~ <~hrarla sob n" 200Q2383840. 
po; ~~~;xn::t1u em se ~ 0810012009. re.sotvem. em ccmum acartl!Jo, ê!f\erar e (;Of'lsolídar o 
COfitrn!o soti&l. Clagldu ~la Lei n• 1D.4:06. de 10 de Jsns r~ ae 2tl02., pelas demms -d~pos!ÇOes 
legai~ apt:'CtiW81s IJ cspéÇ:I!!. pelas clãusr..IW'l s~.....ntes e, nds omtsa~es, por regência supletiva 
aas nOI'l'naS das -:rociac!!f~ anônimas · et9bt'.in'tc.-s3 a·": ~:la.aç!io.oo qu.a)qllt!r regn; cons\ante 
nO ccn.,a\C pón ::i v'- e a,r .. Ç(íes ~fÍGiM. 

1 - ALTEAAÇ~O COrurlUAL 

Ct.JU$Uw\ PtClMê.!RAj- 00 AUNlEHTO 00 CA'?ITt ... L :,o C . ..\LI'ilfAL SOCIAL: Fir-..a o cap!tat 
saom -::UM~!')W fO ~M ~- 2..:10C OUO.I..C (~c.Ig 111.iti'\Vel ... ~ rt'..als). i~ra,zdos nesm ato em 
meada CC1l'Bnte rr-t;;c;.~ <i•~ils .at.r& <lS ®ciD!. c.a- sq" ir!H fumla: ~m a sócia Vania 
T.r • .i. tt lac-. :'e F~ R$ :iOO .à~tt,tiU ·{ <Pn.hm· i::~ 1 ~U . ; :::r~. par.:- o ~:ócio .~exnndre 
Z.Z:Cf:..r ,3 :=mre ~ êSO.QOO.OO fduvltl·~ o citt~,-1 'i. i'~a'S); par.a o oõao Mdl'é Zacarias 
r;:: r~·~ r::s ?.50.0t;.7 .C'J (duhmtos e (:ir4LJ?rrt.a .ní" terlsl ~ . ,.a a o .;,Ó~.o ~a..do F:~:-to ?ed~ollo RS 
- CO~ ~o'JO .W l t.J,.., r'<iMQde resi:..} 

GL.i.J!:U' •. .d S':..DUt OAl - DA A.L'rE"V. ,.J,o CE ::.!'·;t:;~ tEÇ:J .JA FlLIAL: FUAS alremdo o 
endere?Q d'!l Flltal ,.., pata: '\v. Pa!1;.10 t d~ ~~t'n! n '1 ílZ ~ ~ 2 ""77. J;;r:lrl :>o:rto Aegr~. CEP· 
cJ f> .S~...Q7Q, na ct\1i:lde ~t' Toiedu Est;;fo co P~rrM 

~ . . . . 
- ' . . . . 

, 'IAJ.aA. TEREZitfHA ~CARJM ~~ti. JtiJ~k:!-ra, -\i illr;4 ~t'esària, ~dora da 
~Jia c.a lde~e RG·J"!:2'íl6.i"S~:~ $$~ <.do CPF :t0 lSS.S-14.94~~. •esfdente 
e w.lrflictl~da em.Curft!bti Es~ etc;, ~er lll-1. r.~ R~U..-.8~ _116, n.• f.'1SS. Trevo do 
t..cba. :t:P: 82Sf3-~oo· . · · •. 

:~ Au:xAi'J'DRE ZJ.,C.AfUA& FAA.AE .. Jn<r.:.m ~l~,:do .::~e.U :egHr~ de S!!:J~raçao de 
t-e't~; emp~~. portl:dor Jtt; .a.du\2. d01 lotmuoa1E ~G ,e i.•i3; >:JC1-1 SSPIPR e do 
COF n~ 7'id.97S.G39-72, res-õd.P.r:-te e dqr.u.n~..:o ~1''1 .CuntiJ:.a. Eslaóo ·jc Pa~ar.á 
Ro::OIIl3 8~ 1 '16.:!1~ .1785, !re-10 éo JI I~J3, C :;: ,::· .3~500~1 ~:1. 

J) AitOR=: ZACARtÃS F.RARE. t!Nl-:::illeoto. c;:w~cç, :..<l'.J ~~n\e:C:1! ~c,t,11JnMo pardal de 
oo 1~. -empre.sã!'9,.pnrfedor ~e~~~~~ pe.i .:>r~t;!zJ3 ?'.;;- n"' ·1 313 . .33v-.& SSPJPR e CPF 
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ClPA.fJTC' VEÍCC.:"LG.i L.TiJt.. 
<-"'NfJ ~ 5.1 ~S.-196/ r. l-·1"" 

SÉTT~fA ALT!!f,.t Ç.fC na c :..·"l\ "!"RATO SC'"CJ .. tL 

_ CA?tr l ,J I • DBlà-&NiiAÇÃO, SE.i.JE, OllJE!O E PRAZO 
CLM~~ t1 11· A c-e ' " ! Vir&Fã a:{ó & deno-l'f.naçr.o de CIPAU70 yáçt;L.OS LTDA.., com 
~ ·u ~ fu 'Cl r a cic.aàl e~ llwlo, ~sE11' <h Ps~nã. IK ~ BR 15e Km 05. 
<ri:llil7 .vm<:~ Ser>'"t~JrJ ~~Si' S73C~~5(,, .::...r- _:as _egutré::dria~ 

-'l) F '::9 01 na . - ~~ Goit>atê1 ~ c.o PaT?né. ~o<:àlimtfa à Rua San:ns Ou'llOnl. ne 
1 ~1. . CE.P 8~ . 

b) P..la 02-ns 1:1-" • • t.'! Pcnla Gl:oE:Ja, E.3113dc qo ?~r<!r:-à, ~~~a ~wds A-v Souza 
'l'r'(,., 2PO'l, ';.;1 · ~~da. ~ c~C5'Z-iJ~ ~ 

ç} F•'1a.l Ol na c; c·lt Ponta G~~ Es:aáo ro Par?, lã, \oça .~ ~ A:...' Ernesto V: !ala. 
--( d , h-é:·TT•') Na RIJijsta. C~M27lM>t,O; . 

c;; de To'~, ~lt9é'> do Parar:á. bC<?~ n~ A>l. f'argot de SotUa. n• 
:-n Porto AI.~. CEP: JS."<Y)-07 1 

a~ tem PfW:~,;;til JOCI.2~ o. ::;.1:,- é:.-cl , de m :UoOS M vos. verr-...ulos semi 
n'-'<-fl-3. p-~,..jS a d<:tS , • ~Gtiâiê a t'ê!m.ça em 'lei à Jfes. automo'\Oro!., representação 
cç,rr.eft:ia f. b~ÉIQ c. e efctÍios. podeÍ'it~ {13rtidca - ~ .~ :.: p, ~ni de óU!"'B!> e<Ti\O''t.-~G. 

P..Mo FWb.e-b:l P.ed.no '!tl . . _ -:Z00.1H ;;..:__··-;· F-.881:.390.00 5~ 

[01AL .. I _ · · _ :. ' . ;~~~'.. ,. - · !t;'~~T7A.oo. .. , 1~ 
t .. : . ~ . . . ... _ ... , . ' . J • .i 

~ 1 1 .; ,= - A mo:;~ . .lO' ~rn · soç'a pç.óe ~, x.m-m: ~ ~a~Ç,.Ue:r tsmpQ, na forma 
çeta qt•& 1E;llb!!!r~m pn ui1Mkrli®:t:e Cí1>-.<.>00Q~ . · · 

! 

-n~1.gn " ..!' - A. :ra-~fah-.r~ do !ipy ~et3rio ,nlio .ga.<.rà d'JMr~enda .;~ quaiquer di<eito 
aos ~õ~c'1, f · · · · . , 
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CIPA.lnG VE:ICVlJJS L m~. 
CNPJ ao.JIJ5Af-~1Jl:.i.fJ} -f..J 

Stf{M" ALt~ÇÀÍJ VCCC:'\Tf4TOSCCJAL . · -__ 
P.:~- ?H-k> 1o - Na '"t~t'i-se '"'esta ~!lSUia ou ouanoc rr'llll!l'lda reUr.aJ-tte ·li::l. sodcdade. J sC~ 
[ '"' ' -:-, : 1t 1 i';ar a ;:·a. b tenljâo por e&o.;rtto. ao_ de11ás 300(JS. me:f"":c:'\a!"Jdc nor1e e 
Cl"J3t.lict ; .:1 .:!O M U!O oosslonâoo ~,; :;ornprnow. tra'l'l como. c ,;-reçc e con<f~Ç6e~ de 
r~ 711E:- t-a3. <;'\JCUI~ pcnlveis. . 

l . : 
P~ -~ ! · 0 '1 de~s 'S600s fe~o o prazo "" ;J(;. 1:ar. p-ata r:-ta11ifesws-se :JObre o seu 
<!.; _ n LE. 'ft'fo~IJ [ · 

=> r •an•, r" - Hflvert'J na· ac.a!'trlo:lt'\l.l!~ess.e de wei':l' ti~ 1.1n1 aócl.f.l na aquisição das quotas 
~~"- h .H~:t ->arJ.:J tat.:raGas P"''Porcio~ment~ 30 car-itlll d-'2 cz.~ ..:m 

\ 
f'Ar1r ra ~ il~- 5 or; ~elos rtao se .me'lif~r~arem r•": ~r<=<m COIWUlCIOf"lado e nem a gerêncta 

t- ::'!:'--.! d ~tr:lto <!e c; rirt; as quót. as Gispo'll,eis :.n ;.o~ õa !lOC<-'e.dad.;~ ou reem~~l'!.ar t> 
' t ~ ~ '"'ilt' le" fccn au e :1do a eé• o dllli)jto de .ailer.ar ~ q~.~otas da- cap.tal e tercelros. ou 

" ! ";t!J'l- ·i ~ !"-~ de woed::Ji:fS gelo montante 'r.dt-cacc neste. contJatL. 

->.tri!Q"l!fo J" • Au!.m. ~- a qua:q!Je: !lót:l~ ê 3Ut'.Jrg3do c olr-!lto de rnt.it'ar·~ a tod:O •.empo da 
~ 4~'1-.. J :>Gb m eco . · & ecnt;ltJfl®~ fllJ3G c 1-sula. tcmb~ 1:1 wt:>~a1a- pod.~ -sxcMr, 
' -r d~7• !te Óil ma cr;a O capital ~1. q'J.alque• d~ Js pU fUS.(a CcWS8 <:W:'\P~!J. garar.üdo 
r •oC!f1 p:t~.J< l:flreiío d <t.'efesa. 

; w l".ilt;~ 1> 3" - -..& q1J""'ls de ~pl.lil t1i?t sôc.lc;; nc:: pcr.!etfrc sr!r pl!fi!·IOra-:!e.s, alienadas ou 
;: J'~t a. ~Ir. .ar ~ sem o prê<-':o c.cnssr t't'·F' i:Z ços de: .. &il. ~::t~. ob&ervadas as 
t ... ldi>X.:s. de$t~ w~' .nlQ. Ettlr'Ht'1ia >'~<1éc ;:: q..:o;JD de d•ct:!tfn' n:!do sócio a sef 

r r . t r ·-!k .•. l!l! ;t, i e: i Jkref'OOo ;uçt., c;t:·'a parp a "xclu'lão do sócio pt~.>tJ r.-etano das quotas 
a..;, iJ 

- i 

G\.ÁU-5 Jt \ ti• • F~ \ • adm'nls~ aulcd_;,:.a( a a t-.tl1uJ1f ptva a :~ocleóade. Quotas 
E<f1i '1- rn~I.E r;,tn!~~:.$ Q..'anào ... .o ~~c!·~ •ei'2::< I1U ll:le~~ por~ desde que 
l'!;;:fa te'"Jllrva dt ll..z~ ~'lel, detn ltrii'li!OOO o ro.~nbOl~o 1éb m!asrr-as. na fumla do 
vi'l lXJ4 ~ naste dou..wen , . • 

C' .. Ã'JSUlA r- - Ali d~oera~ dos !li~ ios !'.S-i. .... lt:·IT...::tla!, tn ;Ju~.we pm'a altetaçtlo ~o tipo 
S?'::r:~"iJ ctl0$frji!f<Jndo-ae çada C}JQ".F :!2l ~~pore.~ r;! e é ,..M 'li® 



CIPAVTO VE.fCUWS LTDA. 
CNPJ fJ6.11J5.4 Y611J0Yl-44 

S Ê11>li4 AL1"EIUÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
? ttri<.ga fu J<' • ,..~ alie~aç:ão de i:!r.ówl:s e d e> uwesfrnentns. o-em como na pres~o4de ~ -
~ JX~'Zca. d~erao o s ~lnlstradares .ass:-nar P.m conjunto 

Prrl ; li~ 3" - i\lo~ Umit~ c:te ~ alfílluiçt'les e ~eres. -~licito aos aoministrador.es. coostituir 
a.~oo~. erj1 r:ome da ~-de. especifica de no 11S~.111ento os a1os e. operaçOes que 
.,.,~ p:atic:Gr e o pra;,~<l de du~ do m~ que dl8varà remcldir com o r.no·caleooérlo . 
.:tvt ~ l ""'.lnGaro judicia. que~ ser por praz_c ifltieltminltO 

Pt:rt~rJfo .\'0 - Ce~~sara a responsa~oo COj ::Jt!rnm!str;,oo{'e$, pelos atos. Pfa6cados durante 
, perk>do de sua ~-st~,icom a apT'OVàçúo dt.s con.as do ex~rcfcio social e qt.re se referirem. 

: L.A .J~ U...A 9 • - Os 3c:imini8kl5d0r!!$ re-.:;eber~c f"len&e ln~nte. a Utufo de remuneraç.IW. a 
nr~l";tancta que D"- só<:~ 100u-em__ por dadt-âo da maiorla simples ao capital socra:!. 

cu .. sti .A 10. Os~~ os admlnmra~oce$ declars:'t'l. sob a$ penas da lei. nac estarem 
~Jt!bs. por lei ~ e nem condana::bs ov encont1'2rnm-se sob os efeitos de 
omue~. ~ pena QIJeí vede, alnõa {lua tem~amelllQ, o acssso a caf90s pútlficos. ou pClf 
;;im~ fal:tnentar. de ~. perta ou suborno. cancuSF~ au peculato; ou contra a 
c ::cn.. ~ popular oontm o s!stema ~3!le$iro nacicnal. contra 110T11las de defesa da 
Cl)n('..Qfl1nc:a, contra as re.tações de consumo. a fé pública oo a v:opriedad.e 

• 
\ CJ.PiTtJLO IV-t:ONSELHO i=IS~Al. 

CLÁIJSULA 11 - Vindo i::. Con~c Fi'scal a ser instilUldo. segLl1rá ~regras do artigo 1066 a 
C70 do Código Cfvll . 

CAPITULO V - REUNlÀO O E. SOciOS 
CLÍúllULA 12 - As d~u doa sócbs serao ~ om ~ coret~X:ada pelos 
a:lmlr-:istracores ou~ <;~ue,- só® quanoo <lOUVet riH~_'c;te..lll!)is. d1! ~nta dias nos 
casçs çre\f.stos peJo COP.;.-mto ou 'f!tl' lei. r\ ooo~çtlo .;>~~: . .ilr;idti, ~ feita!'·por titUlares d:e 
r-ar!' ó~:t t!m quioto ~ Ci:ipital froÇtaf , qu~ noo atem1ld'l. nP Pl'<,;to''de elQ · diàs, o pedíoo de 
<."'n·ocaç-2<J fundaMen!at;l>l, c:.orn lndlc:aç:o das mõ érias a ~ ~-

~r~ 1*- A r~ de sócios illsGollr~J e:n prirlleifa ~o ."<:Pfi'J a pr-esença de 
1."ld~ de, no ml!'{mo. pés quar1cs 1J!) .C::SP'lal ~ial E>, am seg.mda, com quatquer número, 
~O O iSOcio sar !W) resef\tadQ r-or,~ &óCioS O~J )OÍ' -~~~ mediMfe outDrga de 
tTiaT!tt!~ com ~CJ'.icaÇ~;}Q dOs ;st..)S BJt"'~;:lQs. 

?~ri<; f._ 1~ · Ner;hum '>ócio. f'Q!' si w na conóiC!Io 'oe ~.,ariõat~. poderà "''tar matêrta que 
~ ' 'f:'!êl t~p-e{to dirJtame<tte. 

P1~3fo 3• A reunláo será pfe.S!ada e sc,;relar..:tcta por sõdu.s ~~ entr-a os 
~res~. dg ci.<j!Js lra~"hoe aerillawaúa ata. ntJ livro de 31as de reuniOes de sóciOs, assina9a 
"t!'.os memtlros da meMje por sOdas Jli11idpa·1>..<=~ 4a r~mião. Cttpi3 da ata autenticada p-ero$ 
~ma ou peta mesa, sará ~ewda a_ ~~l'la$.ento e ave.Jbaçüo no RegiSCro PUbliCo de 
5-nJl(Esa!l Mere.mtis. foniecen~.álpi:a a-os !IÓQQS qu'Q,Q[soticfàrem ... 

. ' .. ' .• . . . . ~ . ' 
• : • • • • ... - • , '· • •. • : ·:: ·-·. • ':.. • .'t •• 

Pa:-ág~fo 4~ *Ao; 'euniô!l'ls' de s~~ !le11W~~al~~· !"0 tqla~ -'\lma. vez. ao· ano nos quatro 
me.s.e~ PGsterlore:! ao balànço paiJ'il'!'-pn!at. COf'l\ o .obfe!l'IIO i!~ . . ·, . .. 

i ' ! •. -- "=' t. -~--, - · .. :...~ -= - . ~ · .• , ... -·~ 
~~~ 1omar a~ cantal; f1D admlrt'S1rad0! e dell!1er3f so-~re c. babaço.~~~ ~ resultado 
~tnli:O' . . ' -" '. ' ' _, -· . 

ta: designar t3 ãe.stml!t edmí~s. fíiandci. sva refuuneraçao~. . . . ; . 
(::; lt3far de quntquei ouuo abUnlG oo~l$té!tte da oroen' cio tba~ ~--- ·:- ·:·.· ~ -,. ~ 
(tfí .A~rar o co.-rtr~D1sor-...iai; · · • · ·: · · • · . : ·' 

. I , : , , • •. 



.. . 
CJPA.YTO VBC'JLOS LT!J, l. 

CNPJ 06.1Cr5.49MfJ\Jl-4.~ 
SIT?fJl!A ALTIJ.IlAÇ..fO DO CtJNTRA'íO SOCIAL 

Ft.l!tig-1'3ft: fi• ~ ~p-~!l~3m-se a~ rohnafd:r.des descmas mu p:s~ra!os anteriores: quanto 
. .:-dC!t cs lVcl~s CO!TlOe$:Carem ou d-~H:k:firlm1 por !:Se "'co. s::l:'re a m~tél''a que s~f1a objeto lia 
t!ur.i!_:::t. : 

~ M <~g'"a i O r . As o..: llbfj;;;rçõ.~s romoo•!ls e~ wur:lão d<~ ~<. ·~ , virculam rodos os sócios . .a•nda 
=1 ~ Cl l " ' r "!'J ;:,1 dí.s~lld~ 

C k.PÍ'fl LO\< - S(6tCf.clO S~b\J .. , R::SER/•.'5 E :W.JTNB lÇÁ.O DE LUCROS 
:.LJ.. J-5\'L'I :> • ú ~ ~laQ ~I tni~~ ,o ó.a: :'!e Janein;, e lerm1na no dia ?,, de 
C' l c. 'n!l I• .~ ~F-dEi ano, ~S"'dO S«á fevanlaoo Li li ~:>lal'ly:> p;!.trimonldl e unu!emonstrativo dos 
"" .... .t. ,;; tJ& OC!)11ôm•C::>!>. i;elerertte~ <"l úe""r.:lr...., 

f::r3~#1;c 1• • OU lucr-, !Jqu; ;:to Ct!Jd~ C! E d~s .Es ~ ;_o;.'Jes n~r:ias parn amortlznção ou 
Ç; :-- '"1!>·1 :..J aúvo. o! 1ócir..!.. por d~o~~o :!a mti la s!rr pte~ d ~~ wcisl ~erão 
oetarrru'&• que todo QV ~do lucrQ seja de'Sbt'ddo '1 p«r.h~ c~ re~s. ou pe'"lnaneça 
em ~u:::~t:~s~.. se !"-..:!~ di~-arem a ~ta Ois-'JibL"-~ ~m hcs•-end<3 c:i&Iliblliçc::~. quer oe tucfQS 
C' C~ Õ8 1 '..-Jt;'.tt.!$, .0$11! crve•t &ar pitp..:.t~f àl <;j U'Jle.3 de CltÓ$! .Jrr. 

Parigr-.. : -. 2'' - O balençtb .ref<!rlrlo nes~ c:tau~u\e será l~vé!!rtt<lllO n<) prnzo mãximo t1e 80 õ1ss, a 
v rt:l:- -:a t!e :a c;lo ..ermró9 do ~l!tclcio ·~ociat. 

I 
!"'.'lrágrr.fn ~· - A !C~ poderá.'. por (.'e[.bera~ .da "na!orta .:J..Tr!ples do capital SQCial. 

L h 1~r t sknços lnl~H~ ~ quaiQuer fim e ern qtJaJçuer época .do ano. 
' . 

Pnf\igr,.fu 4"- Os~. por .m~i):~aa do ca)lll.al -st>dal._M~~o dedliir pela retec)ÇAo 
!!o-, ·uÇ!lj , t e a sva ê' ~ a~fa e«,u31br!o- financelro t:11 e~áaa. 

f ~ 

?1tâgrc~!o ~- Na lipáf$e.OO..~t:J*~tzo~,·P.Cd ·-ao est·~·~arece; 'la oocil!Ciade para 
C001p o?l ! ;:J;~O com lua'~ f~ ÍJU W df.>IJibUI'dtl':. prope;r(:lUnajinerna aos >;Ó('.ioS, de SOOfdO 
CO'.l" a r ~ ... :;. t d~nles ~ '"l'Jégnr. ql.f()rum a :lScrilo ncs p<JrJ 1ft:!~ 2ntariores. 

! 
:: t,., u~ ...A ~ 4 • Na~· .. ~re oontra,&tla "Jt)( crazo ml!'l!T.'tú~. a st .. deoade nf;o se 
""ts-~~·, , ,, n~-. entra "á m ~~'~;l-ela.~~ n>~ ; ti:! ·~~ía. falê:."'Cí>a .ou COOC(Ydata, 

l. t lç..t. O.J (OO!cJ':IP. q ·iiki~l' ~.:..~d,t<;:;(W.que <U!{lo; h .eili-1lto·~Jtm..a de, no mlnimo. 
J Í:S ${ , ,..!!, ~ fl:lÍ l'I-Jrtia~ OOtf..cs; ..V.pruer.t2"' ll a Dabrio Sfm~ 00 capit~ socUli . ~ ~ . . 

~ t:::Cé.,1l corr a ..,~r.)Í · · . . . . . , 

Pt.rágra" 1" - Oc'lTTen~ \f\lll;q..lter rte ·!'i2i. I'MpolBSl.S QS 1e·,reres ~ sócio toorto retirante 
.:k"::lo, !r.sol -ente. conoof'dstãrto. ~~ :l'~ merc ~ ~e'.io uptl"atlo.-s segJ.!'I(Io o tl>t~o 

'"~ :-mor"3f ':lati\~· 8 t) ~rt'i; c xen:fào;SCdal EJi:CET"'lOc. !·1VEi1rlO · .1.~ 8Sentà dlaS Ou 
'"1<1 ' I 1 I 31: d~ b~Ç"'. llif' f'ol7tQ ê e~jJ.;d3J i)a r /C ~~<3 81!." ~"'do p2rê O mesmo 
fi'! ! ' . 

' -t'll"'".i,gr:~ '"<'f' :• A.~e ·~ bater;i';,. ~~ftClil-Ro IH~~~d.·o lffitf.r.OI fl!J·~ em uma única 
...: ~ ::~' trroohdencO>~~.~"Jl3'~~u~~ créd b~ o ·dJ ji~. e 1'!ierá estar encemada em 

EC daH .::t? C~t~! ~~:~e."l \ . · ' :. :· ~: : : . .· · • . . . 

Pon~r::tfo 3"- TermiT1B~ ir'à~o. ®s 1)<1)1~?,:-es. ~:.t'E?s ser~.~"~ '3-~~~~nle ou aos 
·,~rd~n:;. cn t.õt::to ra~ctlfo, .sw::es:scre$ QtJ ~r..re~e'1t~mlf!~ :ega~s.: !~ 'Jq. pa~ rn~rt5als e 
3'.'C<t :>!>Y;;s, cem fJi'tl 3 ~ ~....., oo ano; mms ,.:..."";1'!-;ilo n'coohl:r:a .:..-ê a~ com a ewtuçao 
•'l'laciC13.12 vencenoo-~ej a primf!ita 3!Üta:i.';;~~ ~ lron:>eu1Jo elo p ·i:Z? rerer<tto no pãrágjaf'o 

-r,<..ero.:. . . .. - *' ~ ~·~o .~,No ~t~ . . ~-~. ,~ ~c{;lçtlé~~Íe r.'J r:~Etl elE rmna de sóc:n. oo r.e1dli.rcs 
~f:,-AQ n p119..:éfltad.a:> !Xlr. 90a q i.Jé: o ji.IG: oo resí)e.:.ti•Ja i:-v~ ntárlo ~..ar 

':...A~~· J. -~s • lJ... 'SQd~ôe entrará !-Til !iqui•:!aç.~ r.(ls. usos~~ err lei . hlPOresa em 
""t-: !>e'a nC-caoo ;;r U:tu~Hnle qt'3 pnl!!:.e1:1e~~ de m.-.o 'do ·~mo rlttol l~gafm<!.'lta determinado. 

! // ~ 11!,-r I r:C- R' -
I ,;""/ A if JÜ .. 

tj:_, 

-' 
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CIP-A UTO VEÍCú"LOS L TDA. 
CNPJ Qó.JQ5.49ti11JOfJI ...U 

SÉTlfi.JA ALTE~ÇAO DO CON1"1UTO SOC1.4L . 
:;t) ..,SULA 16 - Para djiimi' quafqt~er dúvirJa a respeito do prJJS-ene ~!rofnb..A\o,ftça e.lelto o 
<aro <ta~ de campo Maurao;EBtOOc oo Pa1a.1à. oom s rer.únel? a quatquer-outro por 
•7t:liP "Viv~te-gtado que aej.i. · - · - · · · 

Por e.staf"r4fll de ;;:rpcrdo, fil"rmrm cs sódk>s o presente 111Sln:merto ra presença das t~emunhaS 
a~ nomeat!$1S, em 4 \qL::alro} -.ia~úfe tgu~ teor e fomlí:!. oar.a um só mmo. 

~'ha .. <iog2. l6 de dezembro de 2009 

: .. , 



Av. Daniel Porte/a, N" 585 

LIVR0:0143-P 
FOLHAS:172 
PROTOCOL0:008314 

P ~ ·O C U R A Ç Ã O bastante que faz:- CIPAUTO 
VEICULOS LTDA, à favor de CARLOS ALVES e OUTROS 
na forma abaixo:- ' 

. S A I B A M quantos este instrumento publico de mandato, 
bastante vrrem, que aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze 
(24/08/2015), nesta Cidade e Comarca de Goioerê, Estado do Paraná, em cartório, perante 
Ta~elião que esta subscreve, compareceu como outorgante, a empresa:- CIPAUTO 
VEICULOS L TOA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rodovia BR 158, km 
05, s/n°, Jardim Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Campo Mourão - PR, por sua matriz 
em Campo Mourão -PR, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, e por suas filiais: filial 
(01) em Goioerê -PR, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 06.105.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, filial 
(02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 06.105.496/0003-06, 
NIRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova Rússia, inscrita no 
CNPJ/MF no 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo -PR, na Av. Parigot de Souza, 2077, 
Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441 -0, 
com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 
41205173121 e 41900834751, aos 12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 
07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na 
Junta Comercial do Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta 
Serventia, na Pasta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/376352-3, 
expedida em Curitiba -PR, em data de 24/08/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20/Contratos/Estatutos, fls. 012/013, neste ato devidamente representada por seu sócio 
administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo Pedrollo e Clelis Judith 
Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, expedida aos 23/08/1980, e inscrito 
no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, 
apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e 
seu § 3a, da Consolidação da 7a Alteração Contratual; consoante os documentos 
apresentados, o presente, reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja 
identidade e capacidade jurídica dou fé; e pela outorgante, na forma representada, me foi dito 
que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes 
PROCURADORES: pela matriz de Campo Mourão -PR, Sr. CARLOS ALVES, brasileiro, 
casado, supervisor de vendas, natural de S. Jorge do lvaí -PR, nascido aos 04/06/1966, filho 
de Oliveira Alves e Adelaide Vetorazzo Alves, portador da Cédula de Identidade n° 
3.424.953-9-I.I.PR, expedida aos 20/04/2011, inscrito no CPF/MF sob n° 556.693.289-49, 
residente e domiciliado na Travessa Riachuelo, 18, centro, em Campo Mourão -PR; pela filial . " 
de Goioerê -PR, o Sr. JOSÉ ROBERTO MACIEL RUIZ, brasileiro, casado, maior, gerente de-" .. r ' ' ~ ~~--·~ 
vendas, natural de Goioerê -PR, nascido aos 07/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines~ G.'*, 
Ruiz e lvone Maciel Ruiz, portador da Cédula de Identidade n° 6.041.301-0-I.I.PR, expedicja~~ \) -~ 
aos 02/08/1990, inscrito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av .. .-\ ·.:.. ·~ 

1 
'· i/ 

Marinho Tavares, n° 127, nesta cidade de Goioerê -PR; pela filial de Toledo -PR, Sr.',· • ',. :/' J 
WASHINGTON LUIZ LIMA, brasileiro, casado, gerente de vendas, natural de Moreira Sales f(; 
-PR, nascido aos 27/08/1968, filho de Joel Alves de Lima e Leonilda Pacagnan de Lima, 
portador da Cédula de Identidade n° 3.994.253-4-I.I.PR, expedida aos 14/09/1983, inscrito no 
CPF/MF sob n° 661.322.319-00, residente e domiciliado na Rua Conrado Pereira Ramos, 392, 
apt0 31, Jardim Carvalho, em Ponta Grossa -PR; pelas filiais (02) e (03) de Ponta Grossa -PR, _) 
Sr. GIANCARLO CAPRI, brasileiro, divorciado, gerente de vendas, natural de Ponta Grossa 
-PR, filho de Josir Capri e Glades Capri, portador da Cédula de Identidade n° 3.503.557-5-PR, 

~~ 
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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 JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.105.496/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CIPAUTO VEICULOS L TOA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CIPAUTO VEICULOS L TOA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.11-1-01- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

ROD BR 158, KM.05 

CEP 

87.309-650 
BAIRRO/DISTRITO 

JD.N.SRA APARECIDA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

contabil@zacarias.com.br 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

NÚMERO 

S/N 

MUNICIPIO 

COMPLEMENTO 

CAMPO MOURAO 

TELEFONE 

(044) 2613-000 

DATA DE ABERTURA 

12/02/2004 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

23/10/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL - ""****"* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 14/12/2015 às 16:43:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

Consulta QSA I Capital Social Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/12/2015 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 
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GOVERNO DO EsTADO 
lcenw.M de Faunde 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014083179-63 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.105.496/0001-44 
Nome: CIPAUTO VEICULOS 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. 

Página 1 de! 

/ 
Válida até 12/04/2016 ·Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via Internet Pública (141!212015 16:36:09) 



14/12/2015 ReceitaPR- Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) 

Cadastro de Inscrições Estaduais 

Informações do Contribuinte 

~ ,:><; -· 

14/12/2015 • 

Inscrição Estadual 

Nome Empresarial 

Endereço 

Telefone 

E-mail 

Atividade Econômica 
Principal 

Características do 
Estabelecimento 

Formas de Atuação 

Início das Atividades 

Código SRP Atual: 

S ituação Cadastral 
Atual: 

Regime Pagamento 
Atual: 

SPED (EFD, NF-e, CT
e, NFC-e): 

90301616-77 Inscrição CNPJ 06.105.496/0001 

Cipauto Veículos Ltda 

Rod Br-158 Saida para Peabiru, Km. 05. Jardim Bandeirantes 
87309-650- Campo Mourao - PR 

(44 )3518-8600 

ADMINISTRA@ZACARIAS.COM.BR 
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14/1212015 

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 D(VIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/0001-44 

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 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 Nacional (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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:40:27 do dia 15/09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/03/2016 ........ 
Código de controle da certidão: 7566.20A3.A64A.545C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11 /2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 
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Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 06.105.496/0001-44 
Código: 364002 

Contribuinte: CIPAUTO VEICULOS L TOA 

Endereço: ROD BR 158 AVELINO PIACENTINI 
Bairro: AREA URBANIZADA 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 

87309650 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 19920/2015 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais. 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 14/12/2015 às 16:36:23 



14/12/2015 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0610549610001-44 

Razão Social: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
Endereço: ROD BR-158 SIN KM OS I JARDIM BANDEIRANTES I CAMPO 

MOURAO I PR I 87309-650 

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

1 perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 01/12/2015 a 30/12/2015./ 

Certificação Número: 2015120104044100518878 

Informação obtida em 14/12/ 2015, às 16:37:34. 

A uti l ização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www .sifge.caixa.gov .br/Em presa/Crf/Crf/FgeC FSI mprim irPapel.asp?V ARPessoaMatriz= 12778197& V AR Pessoa= 12778197& VAR Uf= PR& VAR lns. . . 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.105.496/0001- 44 
Certidão n°: 206384341/2015 
Expedição: 14/12/2015, às 16:39:54 
Validade: 10/06/2016/ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que CIPAUTO VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 06 . 105 .496/0001 - 44, NÃO CONSTA do Banco Naciona l de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administ r ativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anter i ores 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 
I nternet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nac i onal de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Jus tiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a hono rários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér i o Público d o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. ~.i.J o • -; 

AV. P ARIGOT DE SOUZA, 2077 -FONE: (45) 3379-6500 - CEP 8590 07!-lr~~tr:-Pit• r-
CNPJ 06.105.496/0005-78 INSCR. EST. 904.6000 92 ~,.. 

A V. SOUZA NAVES, 2000 - FONE: (42) 3219-6650 - CEP 84062-000 - PO ~~O~Ã: f>R:4:-· 
CNPJ 06.105.496/0003-06 INSCR. EST. 903.94045-05 O~;: .~ . a t\) 

RUA SANTOS DUMONT,l331 -FONE: (44) 3521-8600- CEP 87360-000 -G~~~~ 
CNPJ 06.105.496/0002-25 INSCR. EST. 903.09087-13 C I PAUTO 

UM NOVO CONCE ITO. - - -........_ -- ........ 

ROD. BR 158, KM 05- JD. N. S. APARECIDA - FONE: (44) 3518-8600- CEP 87309-650 - CAMPO MOURÃO - PR 
CNPJ 06.105.496/0001-44 INSCR. EST. 903.01616-77 

www.cipauto.com.br 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial No 032/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade- PREGÃO nº 032/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO, 21 de DEZEMBRO de 2015. 

~e Concessionária 

J t . 

Carlos Alves 
Gerente de Vendas 

Cipauto Vefculoa Ltda. 

CHEVROLET 

(\) 

CONTE COMIGO 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. . 

A V. P ARIGOT DE SOUZA, 2077 - FONE: (45) 3379-6500 - CEP 85906-07;: TOt~R _ 
CNPJ 06.105.496/0005-78 INSCR. EST. 904.60005-92 /; -, 

AV. SOUZA NAVES, 2000- FONE: (42) 3n9-6650- CEP 84062-000- PON'FÁ ·cR.Õ"SSA -.PR 
CNPJ 06.105.496/0003-06 INSCR. EST. 903.94045-05/" ~ ç· 

RUA SANTOS DUMONT,1331- FONE: (44) 3521-8600- CEP 87360-000 - GOiéERÊ- PR 
CNPJ 06.105.496/0002-25 INSCR. EST. 903.09087-13 C I PAUTO 

UM NOVO CONCEITO. 
- - - ROD. BR 158, KM OS- JD. N. S. APARE CID A- FONE: (44) 3518-8600- CEP 87309-650- CAMPO MOURÃO- PR 

CNPJ 06.105.496/0001-44 INSCR. EST. 903.01616-77 

www.cipauto.com.br 

ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial N° 032/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade- PREGÃO nº 032/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 
comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 
supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

O, 21 de DEZEMBRO de 2015. 

Certos Alves 
Gerente de Vendas 

C I pauto Velculos Ltda. 

CHEVROLET CONTE COMIGO 



C I PAUTO 
UM NOVO CONCEITO. 
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ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial N° 032/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade- PREGÃO nº 032/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 
proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, 
em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

1 de DEZEMBRO de 2015. 

' 
~sAves 

Gerertt~ Concession~ 

Carlos Alves 
Gerente de Vendas 

C i pauto Vefculos Ltda. 

CHEVROLET CONTE COMIGO 



CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
A V. P ARIGOT DE SOUZA, 2077 - FONE: (45) 3379-6500 - CEP 85906-0i'O - TOL~- PR 

CNPJ 06.105.496/0005-78 INSCR. EST. 904.60005"-92 

AV. SOUZA NAVES, 2000- FONE: (42) 3219-6650- CEP 84062-000- PONTA G~SA- PR 
CNPJ 06.1 05.496/0003-06 INSCR. EST. 903.9404~5 
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ROD. BR 158, I<M 05- JD. N. S. APARECIDA- FONE: (44) 3518-8600- CEP 87309-650- CAMPO MOURÃO - PR 
CNPJ 06.105.496/0001-44 INSCR. EST. 903.01616-77 
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ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial N° 032/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade - PREGÃO nº 032/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 
proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na 
habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

~ncessionári~ 
Carlos Atves 

Gerente de Vendas 
Cipauto Velculos Ltda. 

CHEVROLET CONTE COMIGO 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013883988-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.468.885/0002-00 
Nome: VIA VERDI VEICULOS 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. 

Página 1 de 1 

Válida até 02/03/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via lnlemel Pública (0311112015 14:33:59) 
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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: VIA VERDI VEICULOS LTDA 
CNPJ: 01.468.885/0001 -10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 n~ 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 alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 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 n~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:1 0:48 do dia 29/10/2015 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 26/04/2016. 
Código de controle da certidão: 37CD.9C64.21AD.B866 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~~ 
~ 
fj 

29/10/2015 09:13 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribu inte: 
C.N.P.J.: 01.468.885/0002-00 

Código: 331988 

Contribuinte: VIA VER DI VEICULOS L TOA 

Endereço: AVN GOIOERE, 1500 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 

CEP: 

PR 

87303110 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de 1 

\ 

N° 19940 /2015 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Munic ipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 15/12/2015 às 09:00:32 

) 



CAIXA ECONÓMIC.A. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0146888510002-00 

Razão Sociai:VIA VERDI VEICULOS LTDA 

Endereço: AV GOIOERE 1500 I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 87303-110 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de ma io de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
per ante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi ço - FGTS. 

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

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016 

Certificação Número: 2015120505522408352592 

Informação obtida em 15/12/2015, às 09:19 : 17. 

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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PODER JUDICIÁRIO . 
JUSTIÇA DO T~ALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DB DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VIA VERDI VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.468.885/0001-10 
Certidão no: 143113483/2015 
Expedição: 14/09/2015, às 15 :15 :06 

., 

Validade: 11/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que V:IA VBRD:I VB:ICULOS LTDA (MATR:IZ B P:ILIA:IS) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 01.468.885/0001-10, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com_base no art. \642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.4~0, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus . br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAç!O IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das · pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Tr~balho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a cust_as , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados e m lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

• I ... n . 

Dóvidas e sugestões : cndt~tst.jus.br 
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ANEXOU 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial N° 032/2015 

Concessionária 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade- PREGÃO no 032/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não 
fornos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, 21 de Dezembro de 2015 

/)(h,/ k ~{ 

Licitante: Via Verdi Veiculas Ltda 
CNPJ:: 01.468.885/0002-00 
INSC. EST: 9.0199.519.25 

i 

Responsável: 
Daniel Luis Sandri 

Licitação 

End: Av: Goioerê N 1500 Campo Mourão -PR 
Fone: (44}3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Sandri 
daniel.sandri@fiatviaverdi.com.br 
RG:6.130.765 
CPF:980.046.460.34 

VIA VERDI VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ: 01 . .se.88510002-00 

AV. CAPITÃO INOIO 8ANOEIRA.1841 
F.: 3201 

CEP 87301-000 • CAM MOURÃO· PR 

NOVO END~ÇO~ 
AV .GOIOERÊ, 1500 

CEP:873()1't~ 

Xc! "'\ 
C cessionária Fiai Via Verdi 

triz: : Colombo, 8.800 
Monngó - PR . CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2101 8800 '+, 
"ia-erdi@liotvia"erdi.com.br \1.. 

Filial: A"enida Goioerê, 1 .500 
Campo Mourõo- PR - CEP· 87303-11 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
"io"erdicompo@liatvio"erdi.com.br 

www.liotvia"erdi.com.br 



Y'"VIRVERDI 
FIRT 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 084/2015 

ANEXO 111 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial W 032/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Concessionária 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade - PREGÃO no 032/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, 21 de Dezembro de 2015 

J.2hJ L 'ia{ 

Licitante: Via Verdi Veiculas Ltda 
CNPJ:: 01.468.885/0002-00 
INSC. EST: 9.0199.519.25 

Responsável : 
Daniel Luis Sandri 

Licitação 

End: Av: Goioerê N 1500 Campo Mourão -PR 
Fone: (44}3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Sandri 
daniel.sandri@fiatviaverdi.com.br 
RG:6.130.765 
CPF:980.046.460.34 

VIA VERDI VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ: 01.468.88510002-00 

AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA,1 841 
F.: 3201-8800 

CEP 87301-000-CAM~MOURÃO - PR 

\.. 

NOVO E.NoijEçü: 
AV GO\OERE, 1500 

CEP:S7303-100 

Concessionória Fiai Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8.800 
Moringó - PR- CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2101 8800 50! 
vioverdi@fiotvioverdi.com.br "'\) 

Filial: Avenida Goioerê, 1.500 
Campo Mourõo - PR - CEP· 87303-11 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
vioverdicompo@fiotvtoverdi.com.br 

www.fiotvioverdi.com.br 



Y"VIRVERDI 
FIRT 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 084/2015 

ANEXO IV 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial No 032/2015 

DECLARAÇÃO 

Concessionária 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO no 032/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 
não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho , 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 
observãncia a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, 21 de Dezembro de 2015 

Ó(&d/L 5'o ( 
Responsável: 

Daniel Luis Sandri 
Licitação 

Licitante: Via Verdi Veículos Ltda 
CNPJ:: 01.468.885/0002-00 

VIA VERDI VEÍCULOS LTDA. \ 
CNPJ: 01.468.88510002-00 

INSC. EST: 9.0199.519.25 
End: Av: Gcioerê N 1500 Campo Mourê.o ·PR 
Fone: (44}3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Saneri 
cianiel.sandri@fiatviaverdi.com.br 
RG:6.130.765 
CPF:980.04G.L'!60.34 

' ·. 
.. ' 

. : . 

... 
, ::. 

AV. CAPITÃO INOIO BANDEIRA,1841 
F.: 3201 00 

CEP 87301..()00 ·C MOURÃO- PR 

NOVO E EREÇO: 
AV .GOIOERÊ, 1500 

CEP:87 303-100 

Conce ssio nória Fia t Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8.800 
Moringó. PR- CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2101 8800 
vioverdi@fiotvioverdi.com.br 

Filio!: Avenida Goioerê, 1.500 
Compo Mourão - PR- CEP· 87303-11 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
v•overdicompo@liotvioverdi.com.br 

www. fiotvioverdi.com. br 



"VIRVERDI 
FIRT 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 084/2015 

ANEXO V 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial N° 032/2015 

DECLARAÇÃO 

Concessionária 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO no 032/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 
conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Campo Mourão, 21 de Dezembro de 2015 

~~~~L 

Licitante: Via Verdi Veículos Ltda 
CNPJ:: 01.468.885/0002-00 
INSC. EST: 9.0199.519.25 

Responsável: 
Daniel Luis Sandri 

Licitação 

End: Av: Goioerê N 1500 Campo Mourão -PR 
Fone: {44)3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Sandri 
daniel.sandri@fiatviaverdi.com.br 
RG:6.130.765 
CPF:980.046.460.34 

VIA VERDl VEÍCULOS LTDA.l 
CNPJ: 01 .468.88510002-00 

AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA,1841 
F.: 3201-8 Ã PR 

CEP 81301-QOO • CAM OUR 0.-

NQVQ E EREÇO: 
AV .GO\OERÊ, 1500 

CEP:S7303-100

1 

\ 

Concessionário Fiai Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8.800 
Moringó - PR - CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2 10 1 8800 ~ 
vioverdi@liotvioverdi.com.br 

Filio I: Avenida Goioerê, 1 .500 
Campo Mourão- PR - CEP: 87303-1 1 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
vioverdicompo@liotvioverdi .com.br 

www. liotvioverdi .com .br 



VIA VERDI VEÍCULOS LilVIITADA 

CNPJ N.0 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

~· ... 

~·lM3iFHZ3Y 
DO PARANÁ 

1 - _J OÃO NOMA, brasileiro, natural da Cidade de Vera Cruz - SP, casado pelo 
regrme comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira da 
Identidade R.G. n.0 601 .591-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.0 005.380.439-
20, residente e domiciliado na Cidade da Maringá, Estado do Paraná, na Rua 
Joaquim Nabuco, n.0 89, ap. 130, Zona 04, CEP 87.013-340; 

2 - MARCO AVICULTURA LIMITADA, pessoa jundlca da dire1lo privado, Inscrita 
no CNPJ sob n. 0 79.580.437/0001-00, inscrição estadual n.0 601.04410-V, com 
sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rodovia CelscJ Garcia Cid, PR 
445 Km 329 Lote 175; com contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob n.0 41201746275 em 09 de setembro de 1986, neste ato representada 
pelos seus sócios OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasile iro, casado com pacto 
nupcial registrado no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabeliao da Comarca 
de Maringá, industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira 
ele Identidade R.G. · n. 0 3.289.374 SSP/RJ , inscrito no CPF/MF sob n. 0 

397.236.239-00, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná 
na Praça Manoel Ribas, n. 0 12, apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-310; e 
DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, casado 
pelo regime comunhao universal de bens, avicultor, po1tador da Carteira de 
Identidade RG n. 0 512.815 SSP/PR em 27112rl2, inscrito no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do 
Paraná, na Avenida Santos Dumont, n. 585; 

3 - ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA, representado pelo sou Inventariante 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR, brasileiro; casado com pacto nupcial registrado 
no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Com[!, ca de Maringá, 
industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da C<'~rteira de 
Identidade R.G. n.0 3.289.374 SSP/RJ, lns'crito no CPF/MF sob n.0 :)~7.236.239-
00, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do rarâná na Praça 
1\lanoel Ribas, n.0 12, apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-310; 

4 - OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial 
registrado no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de 
M aringá, industrial, natural da Cidade da São Paulo - SP, portador da Carteira de 

\ I '• 

8 



VIA VERDI VEÍCULOS LlMlTADA 

C NPJ N.o 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CON"I RATUAL 

lffi1m';\yi3•M13 ;lõ30~ 
DO PARANÁ 

00, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na 
Manoel Ribas, n.c 12, apto. '1701 , Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

5 - CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
universal de bens. industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 0 

035.184.348-53, residente e domici liado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, 
na Vitória Balani, n.0 1028, Zona 05, CEP 87.015-31 O; 

6 - ROBERTO FORTUNA TO, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal 
de bens, industrial, natural da Cidade de Sao Paulo - SP, portador ·da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 3 .515.995, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 030.080.968-
81, res idente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
General Calado, n.0 81, apto. 41, Tatuapé, CEp 03.334-060; 

7 - DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, 
casado pelo regime comunhão universal de bens, avicultor, portador c.i::! Carteira 
de Identidade RG n.0 512.815 SSP/PR em 27/12/72, inscrito no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade da londrina, Estado do 
Paraná, na Avenida Santos Oumont, n. 585, CEP 80.039-090 

únicos sócios da sociedade limitada VIA VERDI VEiCULO S LIMITADA, Inscrita no 
CNPJ sob n.0 01.468.885/0001-1.0, com sede na Cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, na Avenida Colombo, n.0 8800, Bairro Gleba Património Maringá, CEP 
87.070-000, com Contrato Social arquivado na Junta ·c omercial do Estado do 
Paraná sob o n.0 41203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e última 
alteração contratual arquivada na mesma Repartição sob o n.0 2002013ô730, em 
sessão de 21 de fevereiro de 2002, têm entre si justo e contratado dS seguintes 
alterações: 

í. Proceder às alteraçOes pertinentes para a adaptaç~o do Contrato Social às 
normas do Novo Código Civil (Lei n.0 10.406, de 10.01.2002); 

2. Em vista das delib_erações ac_ima, fica alterado_ e consol!dado o te\xo o /Q 
Contrato Social, que passa a VIgorar com a segu1nte redação· /. . , • ~ 

~- ~ 
2 



VIA v·ERDI VEÍCULOS LIMITADA 

CNPJ N. o 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

\~[o{wVjJ3;I:jB}.i 
DO PARANÁ 

"CONTRAiO SOCIAL CONSOLIDADO" 

Capitulo I 
DA DENOMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, SEDE, FORO E PRAZO 

DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA 1.• - A sociedade opera sob nome empresarial VIA VERDI 
VEICULOS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob n.0 01.468.885/0001 -1 0, com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.0 

41203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e rege-se pelo presente 
Contrato Social, pelas disposições aplicáveis às sociedades limitadas, e, 
wbsidiariamente, pela Lei das Sociedade,s por Ações. 

CLÁUSULA 2.• - A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Maringá, 
Estado do Paraná, na Avenida Colombo, n. 0 8.800, Bairro Gleba PatrimOnio 
Maringá, CEP 87.070-000. 

Parágrafo Primeiro- A sociedade tem a seguinte filial: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenic4G Cap1tão lndio 
Bandeira, n.0 1841, CEP 87.300-005. 

Parágrafo Segundo- A Sociedade poderá, por deliberaçao dJ Diretoria, dbrir, 
transferir e/ou encerrar fil iais, em qualquer parte do temtório nacional, fiXando 
para os trêmites legais o capital de cada uma delas, a ser destacado do Capital 
Social. 

CLÁUSULA 3.1
- A sociedade teve infcio de suas atividadeJ(em 15 d abril de ~ / 

1996, e o prazo de duração é indeterminado. , . . .... -. < ·. /B 
Capítulo 11 · b 

DO OBJEl"O SOCIAL q~ 

3 l~~ '-J ') • 

@ [j 



VIA VERDI VEÍCULOS LIMIT'ADA 

CNl>J N.o 01.468.885/0001-10 
~rrrfiD'\vt .r. m 3, r:1 n:.i 

00 PARANÁ 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

Capítulo 111 
DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA 5.• - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 
5.409.175,00 (Cinco milhOes, quatrocentos e nove mil & cento e setenta e cinco 
reais) constituldo por 5.409.175 (Cinco milhões, quatrocentos e nove míl e 
cento e setenta e cinco) quotas do valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, assim 
distribuldas entre os sócios: 

SOCIOS N.o DE QUOTAS EM PERCENTUAL 
QUOTAS REAIS % 

JOÃO NOMA 1.251.467 R$ 1 251 .467 00 2314% 
MARCO AVICULTURA L TOA. 496.434 R$ 496 .434,00 918% 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR 807 248 R$ 807.248 00 1.:! 97% 
ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA 807 248 R$ 807.248,00 14 92% 
CLAUDIO DE OLIVEIRA 807 248 R$ 807.248 00 14 92% -
ROBERTO FORTUNATO 807 248 R$ 607.248 100 14 92% 
DOMINGOS MARTINS · 432282 R$ 432.282,00 8,00% 
TOTAL 5.409 .175 R$ 5.409.175 00 100% 

(! 
Parágrafo Primeiro- As quotas sao lndlvlsiveis e não podertlo ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a 
sua aquisição se postas à venda, formalizando-se, se realizada a cessao 
delas, a alteração contratual pertinente. 

I~& I 
' ' 

' / 

Pará_grafo S_e~undo - A responsabilidade de cada sócio é, na for~ da lei, 
restnta e l1m1tada ao valor de suas quotas, mr1S tcrl .J~/Jdponclem d 
solidariamente pela intogralizaç8o do capit~l social. "" . / I 

" '•\'· i~~J 

~ )'ti} 



VIA VERDI VEÍCULOS LI1Y11TADA 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Terceiro - Exceto se de outra forma exigido por Lei ou disposto 
neste Contrato Social, as deliberações dos sócios serão tomr.uas por sócio (s) 
representando a maioria do capital social, inclusive a que dispor sobre a 
transformação da sociedade em outro tipo societário. 

Capítulo IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA s.• -A sociedade será administrada conjuntamente pelos sócios 
JOÃO NOMA, OSVALDO FERREIRA JÚNIOR e DOMINGOS MARTINS, os 
quais passam a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Segundo - Os Diretores perman~cer~o em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer deliberaçao que objetive alterar ou 
modificar a presente cláusula e seus respectivos parágrafos, somente poderá 
ser tomada à unanimidade dos sócios,· com a represt:ntaçóo dd 100% do 
capital social. · 

Parágrafo Terceiro- Os Diretores poderão receber uma remuneração a ser 
fixada por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social, e 
levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Quarto - Os sócios nomeados diretores as~inam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, 
que não estão impedidos de exercer a administraçao da sociednde, por lei 
especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, cu por se en.ontraram sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que te:rnporariamunte, 0 ·"'~ce.>so ~ cargo~ 

públicos; ou por crime falimentar, de· prevaricaçao, p.:.:ta ou subamo, 
concussêo, peculato, ou contra a economia popular, contra o ·sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
re lações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA 7 ... - Compete à Diretoria exercer os poderes ele representação dos negócios sociais sempre em conjunto de:~:· pox-i<~~~: . 

~ .. Y . .. '· ~Jx @. 

~ '\ ~ 
/ 



) 
I 

\ 

VIA VEnDI VElCULOS L I"IVl lT AD, ... 
\ffil}f7~1!fill l i ; ~I :G; 

DO PARANA 
CNPJ N. 0 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

prática de todos os atos e a realizaçao de todas as 
relacionarem com o objeto da sociedade, especificamente: 

a) representar a socJedade em juizo ou fora Clt:: la. ativa e p.J::. stvamente, e em 
suas relações com terceiros; 

b) zelar pela obseNência da lei, do Contrato Social e pelo cumprimento das 
deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e em suas próprias reuniões; 

c) fixar nonnas gerais de administraç~o e superintendência dos negócios 
sociais , tomando as deliberações que se fizerem necessárias; 

d) expedir regimentos internos, regulamentos e outr2s providências da mesma 
natureza; 

e) apresentar o relatório anual e as demonstrações financeiras previstas em lei; 

f) distribuir, entre os diretores, as funçOes.de administraçào da sociedade; e 

g) decidir sobre a abertura, transferência o encerramento de filiats, da acordo 
com o parágrafo 2. 0 da cláusula 2.8 deste contrato social. 

CLÁUSULA a.• • A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer 
de seus membros, por carta, fax , e-m2il, telex ou tfJJgrama, com a 
antec~d6ncía mlnirna ele 3 (tr ,'=;s) diftS, sorm.~o. .. os do ,.l _: , \) 1ildH 1 íid 
convocação. 

Parágrafo Primeiro - Todas as deliberaÇões da Diretoria serão tomadas por 
maioria de votos, sendo admissivel o voto por carta, fax ou telegrama, dirigido 
a um dos Diretores que comparecerem à reuniao. 

Parágrafo Segundo - Em caso de ausência ou impadim.:;,n 'o temporário de 
qualquer membro da Diretoria, os diretores remanescentes escolherão, dentre 
eles, quem deverá substituir o membro ausente. Em caso ç!e vaga d_;!loillva, os 

./ 

diretores de comum acordo nomearao um substituto . \ /, // ......... Ü 
'-· ~ .- ' Capítulo\ 

( 

. ,y~ ~ 
~ &· YzJ 



VlA VERDI VEÍCULOS Ll.lVl lTADA 

CNPJ N.0 01.468.885/0001-10 

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA 9.· ·A sociedade obrigar-se-á quando representada: 

a). pela assinatura conjunta de dois Diretores, o uso de firma e a representação 
at1va e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto 
vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operaçOes 
ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, 
endosso, fianças ou cauçOes de favor. Subsistirá sempre a responsabilidãde 
pessoal daquele que tenha feito uso indevido do nome comercial, que 
responderá solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos 
violadores do presente contrato; 

b) pela assinatura ·em conjunta de dois OiretOrt.s, panntu 3 Justiça do 
Trabalho, órgãos da Secretaria da Receita Federal, repartições públicas e 
autarquias federais, estaduais e municipais, Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Banco Central do Brasil, empresas de transporte aéreo, bem como 
a assinatura de correspondência inclusive à dirigida aos Bancos o o endosso 
de cheques para depósitos bancários nas respectivas importt. :-.cias em nome 
da sociedade; emissão ou endosso de duplicatas para desconto, cauçao ou 
cobrança; protestos de titulas e duplicatas; recebimento e quilaçao de créditos 
da sociedade e, ainda, .a outorga de procuraçêo a udvogados para a 
representação da sociedade em quaisquer processos judiciais ou 
administrativos. 

Parágrafo Único -As procurações "ad negotia" serão sem;--re assinadas por 
dois Diretores, devendo ter orazo de validade determinado e quando omissas 
quanto ao prazo, expirar~o ~utomaticamente ao final do exer"lcio social e que 
foram outorgadas. 

CLÁUSULA 10.• - A alienação ou oneração dos bens imóv is da sociedade, 
por qualquer forma, dependerão sempre de prévia, espcr 'fica a· expressa 
autorização de sóciqs representando a maioria do capital so· i 11, sob pona de 
nulidade. 

CLÁUSULA 11.•- Sâo expressamente proibidos e sar~o nulr J de pleno direito 
1 

quaisquer atos p~ticados por Oira.tore:s, pro~u.radores ~u empregados da ~~ 

sociedade, que sejam fora dos obJeUvos soc1a1s, ou• s\4.~n ~o~ \ • -~~ . 

~;:r c/' ~ ~ ~@? [j 
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negócios da ~ociedade, tais como fianças, avais e onao::;zos da favor, - -<nç1 NG 

ser _que refendos atos tenl1am Sido previam~..;.nt.:; eutoriz.c: aos, pur l-sento, pcn 
sóc1os representando a maioria do capital soci31. 

Capítulo VI 
REUNIÃO DE SÓCIOS 

CLÁUSULA 12.• - Os sócios reunir-se-ao sempre que os interesses sociais 
assim o exigirem. Entretanto, qualquer delibC)raçao qua demandar a 
mcmifestação dos sócios poderà ser tida como validamente tomada, 
independentemente de realização dtl Reunião, ::,e expressa mediante 
instrumento escrito, firmado por sócios representando a totalidade do capital 
socia l. 

Parágrafo Primeiro -As reuniões dos sócios serão convocadas por qualquer 
um dos Diretores e, nos casos previstos em lei, pelos sócios, através de carta 
registrada, fax ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, a todos os 
sócios, com a antecedência, m[nima, de 8 (oito) dias. Considerar-se-á 
dispensada a convocação quando todos os sócios comparece rem a Reuniao 
ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e O r 1Jm do dia. 

P;1rjgrafo Segundo - t\.S reunio65 c.1üS ~ócios SEi13ü lri-=:!ê!lé!dE~s com a 
presença de titular(es) de quotas representando, no mfnimo 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social, e serão presididas e secretariadas por 
Presidente e Secretá~o escolhidos pelo (s) ~ócio (s) presente (s). 

Parágrafo Terceiro- Um sócio poderá fazer-se representar nac; Reuniões dos 
Sócios por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de nrocuração, com 
especificaçao dos atos autorizados, devendo a procuraç<'JJ ser levada a 
registro juntamente com a ata. 

P<1rágrafo Quarto -A sociedade manterá urn livro de Ata~ '. J Rt;un10es dos 
Sócios, no qual as Atas das ReuniOes dos Sóc1os serão lavrad·1s. ./ 

. \ . . .. ., . 
~ . 
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CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

l~·!-1W~;t3fflij 
DO PARANÁ 

SEXTA AL TERACÃO CONTRATUAL 

, Capítulo Vll 
DO EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA 

DESTINAÇÃO DO LUCRO 

CLÁUSULA 13.• - O exerc!cio social encerra-se em 31 de dezembro de cada 
ano. 

Parágrafo Primeiro - Ao final de cada exerc!cio soctal ser~o elaborados o 
Balanço Patrimonial e as demais Demonstraçôes Financewas previstas em lúi, 
as quais serão submetidas à apreciaçao dos sócios independentemente oa 
realização de Reunião de sócios. O lucro l[quido então verificado, por 
deliberaçao de sócios representando maioria do capital social, poderá ser: 

a) distribuido aos sócios, na proporçao de sua participação no capital social; 
b) retido, total ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou reservas 
da sociedade; e/ou 
c) capitalizado. 

Parágrafo Segundo -A sociedade poderá levantar balanços intermediários, 
semestrais ou de periodos menores, para fins contábeis ou para verificação da 
situação financeira da sociedade e, por deliberaçao dos sócios representando 
maioria do capital social,- distribuir aos sócios o lucro do perlodo nele 
compreendido. 

Parágrafo Terceiro - Nos primeiros quatro meses após o encerramento de 
cada exerc!cio, será realizada reunião dos sócios para tomar conta dos 
administradores e deliberar sobre o balanço. patrimonial e o de resultado 
econõmico, de acordo com o que prescreve o artigo 1078 do Código Civil. 

Capítulo Vl!l 
DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA 14.• -A retirada, morte, incapacidade, concordata ou falência de 
qualquer sócio não acarretará a dissolução da.sociedade, que continu7com 

os sócios remanescentes. . /",...~ ~ .• ,

9 
( 'lJ'.JJ .. . 

.t 
;y;~ 
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Parágrafo Segundo - A aquislç~o das quotas de qualquer sócio, que 
expressar formalmente o desejo de retirar-se da sociedade, dar-se-á: 

a) Pelo valor determinado com base ern Balanço Patrimonial 
especialmente levantado para essa finalidade; 

b) Em 11 (onze) parcelas me:nsais, iguais e consecutivas; 
c) O vencimento da 1" (primeira) parcelá, p:·e; ist:J no na k . .ré:l "b", supr .... , 

se efetivará no 36° (tngésimo sexto) mês, após a com:.micaçao 
formal e expressa, do desejo de retirada da sociedade; 

d) O sócio que expressar seu desejo de retirada, formal e 
expressamente, terá o direito a remuneração de 1% (um por cento) 
bruto. ao mês, sobre o valor de sua particípaçáo integralizada no 
capital soci?ll. até 30 (trinta) dias antes do vencimento da primeira 
parcela, do pagamento do valor de sua participaç~o no capital da 
sociedade; e, 

e) A mmuneração ao sócio retirante até o vencimento do pagamento da 
1 a (primeira) parcela do valor de sua participação no capital da 
sociedad8, estipulada na letra "d" ::teima, ro .. s podu·á a~·.ceder a 
remuneraç~o R titulo de pro-labora pago aos Dirt:tores norneados. 

P;:;ràgrafo Terceiro - Em caso de morta ou incapacidade da qualquer sócio, 
os sócios remanescentes decidirão sobre o ingresso ou nao dos seus 
herdeiros ou sucessores como membros representantes da socindade. Caso 
estes não sejam aceitos, as quotas pertencentes ao mesmo serão adquiridas 
na forma prevista nos parágrafos primeiro-e segundo desta cláusula. 

Parágrafo Quarto- Em caso de concordata ou falência de qualquer sócio, os 
sócios remanescentes adquirirão as quotas respectivas na forma prevista nos 
paragrafos primeiro e segundo desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto - Ern virtude de instrumento de Opção da Venda firmado 
em separado, os prazos e condições, critérios e métodos no mesmo 
estabelecidos deverão ser observados e cumpridos pelos sócios, d/é que, 
não colidam com está cláusula, "caput• e parágrafos .. - y ~ . . 

c: ~ 10 

/:)'íl o. 
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Capítulo IX 
DA LIQUIDAÇÃO 

\:[I]ID;\Yt~ •l M#l; I3EJ\1 
DO PARANÁ 

CLÁUSULA 15.• - No caso de liquidação da sociedade, o procedimento 
estabelecido em lei será adotado e observado, com a nomeação, por sócios 
representando a maioria do capital social, de um ou mais liquidantes, que 
operarão a sociedade durante o período de liquidação. 

Capítulo X 
DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA 16.• • Este contrato social poderá se:r alterado em q~alquer de 
suas cláusulas e a qualquer momento, por deliberação de sócio(s) 
representando, no mlnimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. A 
aprovação de sócio(s) representando 100% (cem por cento) do capital social 
também será necessária para a deliberação sobre a incorporação, a fusão e a 
dissolução da sociedade, ou a cessação do seu estado de liquidação. 

/ 
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1. ,.\·-"v\ 2. 

lffiiD7;\ vt •! •l ~.13 ;BBftJ 
DO PARANÁ 

SUMIE IMAI SC IMIDT SUELEtJ REGINA FERREIRA 
R.G.: 76013 /2 SSPJF>R 
CPF/M~~ ~04.625.579-87 

.t 

íi.G. : 3 932.775-9- í-R 
CPF/MF. 0'15.133.639-30 

JUNTA COMERClAL DO PARANA 

I ESCRITORIO REGIONAL DE t.IARINGA 
~ CERTI~ICO O REGISTRO EM: 15/ O 3 /2 O O 5 ~ 
~ SOO NUMERO: 200506 9 2 052 a....-/ · 

Protocolo: 05/068285·2 / L/. --
et"p.cu• ~ •41 J OlOG{!l 3 / }1/(, ·:1..,s..~.t1 
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CNJ>J N.o 01.468.885/0001-10 

NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, as partes abaixo: 

1 - MARCO AVICULTURA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n.0 79.580.437/0001 -00, inscrição estadual n.0 601.0441 O-V, com sede na 
Cidade de Tamarana, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 
329 Lote 175, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.0 

41201 746275 em 09 de setembro de 1986, neste ato representada pelos seus sócios 
OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4. 0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; e CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
divorciado, industrial, natural da "Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 035.184.348-53, 
residente e domici liado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Doutor 
Gastão Vidigal, n.0 2517. casa 17, zona 28, CEP 87.053-31 O; 

2 - ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA, representado pelo seu inventariante 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/NIF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

3 -OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado 
no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, 
industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade 
R.G. n.0 3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 0; 

4 - CLAUDIO DE OLJVE.IRA, brasileiro, divorciado, industrial , natural da Cidade de 
São Paulo- SP, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito 

1 
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NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

no CPF/MF sob n.0 035.184.348-53, residente e domiciliado na Cidade de Mari."l~á , 
Estado do Paraná, na Avenida Doutor Gastão Vid igal, n.0 25i 7, casa i 7, zona 428 , 
CEP 87.053-31 O. 

5- ROBERTO FORTUNATO, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de 
bens, industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 3.515.995, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 030.080.968-91 , 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
General Calado, n.0 81, apto. 41, Tatuapé, CEP 03.334-060; 

6 -DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, casado 
pelo regime comunhão universal de bens, avicultor, portador da Carteira de 
Identidade RG n.0 512.815 SSP/PR em 27/12/72, inscrito no CPF/MF sob n.0 

005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
na Avenida Santos Dumont, n. 585, CEP 86.039-090; 

Sócios que representam 76,86% (setenta e seis vírgula oitenta e seis por cento) 
da sociedade limitada VIA VERDI VEÍCULOS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob n.0 

01.468.885/000i- i O, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 
Avenida Colombo, n.0 8800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 87.070-000, com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.0 

41203486483, em sessão de 24 de abril de i 996, e última alteração contratual 
arquivada na mesma Repartição sob o n.0 20050692852, em sessão de i 5 de março 
de 2005, e considerando o contido na Ata de Reunião dos Sócios, ocorrida na sede 
da sociedade no dia 19 de novembro de 20i 2, com início às 16:00 Horas, com a 
presença de 100% (cem por cento) do capital social, que fica fazendo parte 
integrante da presente, e com fundamento na cláusula 16a (décima sexta) primeira 
parte do contrato social, têm entre si justo e contratado as seguintes alterações: 

i. Retificar a seqüência correta dos parágrafos da cláusula sexta da sexta alteração 
contratual: 

De: 



VIA VERDI VEÉCU LOS L TDA. 

CNPJ N.o 01.468.885/0001-10 

NIRE N.0 41203486483 

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA 6.3 
- A sociedade será administrada conjuntamente pelos só:i;;,s 

JOÃO NOMA, OSVALDO FERREIRA JÚNIOR e DOMINGOS MARTINS, os qua1s 
passam a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Segundo - Os Diretores permanecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer deliberação que objetive alterar ou modificar 
a presente cláusula e seus respectivos parágrafos, somente poderá ser tomada à 
unanimidade dos sócios, com a representação de 1 00% do capital social. 

Parágrafo Terceiro - Os Diretores poderão receber uma remuneração a ser 
fixada por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social, e 
levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Quarto - Os sócios nomeados diretores assinam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, 
que não estão impedidos de exercer 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 concorrêncin, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 

Para: 

CLÁUSULA s.a - A sociedade será administrada conjuntamente pelos soc1os 
JOÃO NOMA, OSVALDO FERREIRA JÚNIOR e DOMINGOS MARTINS, os quais 
passam a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer oeliberação que objetive alterar ou modificar 
a presente cláusula e seus respectivos parágra fos, somente poderá ser tomada à 
unanimidade dos sócios, com a representação de 100% do capital social. 

3 
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Parágrafo Segundo - Os Diretores poderão receber uma remuneração a 3tH 

fixada por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social , e 
levada à conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Terceiro - Os sócios nomeados diretores assinam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, 
que não estão impedidos de exercer 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. 

2. Alterar o endereço da filial em Campo Mourão, constante no parágrafo primeiro 
da Cláusula 28 : 

De: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Capitão Índio 
Bandeira, n.0 1841, CEP 87.300-005. 

Para: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Goioerê, n.0 

1500, CEP 87.303-110. 

3. Em vista das deliberações acima, fica alterado e consolidado o texto do Contrato 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

I 
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"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO'' 
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SÉTIMA AL TERAÇÃ_Q CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, as partes abaixo: 

1 - JOÃO NOMA, brasileiro, natural da Cidade de V era Cruz - SP, casado pelo 
regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 601.591-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.0 005.380.439-20, 
residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Joaquim 
Nabuco, n.0 89, ap. 130, Zona 04, CEP 87.013-140; 

2 - MARCO AVICULTURA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n.0 79.580.437/0001-00, inscrição estadual n.0 60i .044 i 0-V, com sede na 
Cidade de Tamarana, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445 Km 
329 Lote 175, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.0 

41201746275 em 09 de setembro de i 986, neste ato representada pelos seus sócios 
OSVALDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, r 
apto. 1701, Zona 04, CEP 87.013-31 O; e CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
divorciado, industrial, nat~rql _da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 035.184.348-53, 
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residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Doutor 
Gastão Vidigal , n.0 2517, casa 17, zona 28, CEP 87.053-310; 

3 - ESPOLIO DE OSWALDO FERREIRA, representado pelo seu inventariante 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR, brasileiro, casado com pacto nupcial registrado no 
Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabelião da Comarca de Maringá, industrial, 
natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade R.G. n.0 

3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701, Zona 04, ÇEP 87.013-31 O; 

4 - OSVALDO FERREIRA JÚNIOR. brasileiro, casado com pacto nupcial registrado 
no Livro n.0 44-N, folha n.0 000005 do 4.0 Tabel ião da Comarca de Maringá, 
industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de Identidade 
R.G. n.0 3.289.374 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.0 397.236.239-00, residente e 
domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná na Praça Manoel Ribas, n.0 12, 
apto. 1701 , Zona 04, CEP 87.013-31 O; 

5 - CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, industrial, natural da Cidade de 
São Paulo- SP, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.982.838 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob n.0 035.184.348-53 , residente e domiciliado na Cidade de Maringá, 
Estado do Paraná, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, n.0 2517, casa 17, zona 28, 
CEP 87.053-31 O; 

6 - ROBERTO FORTUNA TO, brasileiro, casado pelo reg ime comunhão universal de 
bens, industrial, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da Carteira de 
Identidade R.G. n.0 3.515.995, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.0 030.080.968-91, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
General Calado, n.0 81 , apto. 41, Tatuapé, CEP 03.334-060; e, 

7- DOMINGOS MARTINS, brasileiro, natural da Cidade de Londrina Paraná, casado 
pelo regime comunhão universal de bens, avicultor, portador da Carteira de 
Identidade RG n.0 512 .81 5 SSP/PR em 27/i 2/72 , inscrito no CPF/MF sob n.O 
005.388.509-06, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
na Avenida Santos Dumont, n. 585, CEP 86.039-090. 
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únicos sócios da sociedade limitada VIA VERDI VEÍCULOS LIMITADA, inscrita no 
CNPJ sob n.o 01.468.885/00o·t -1 O, com sede na Cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, na Avenida Colombo, n.0 8800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 
87.070-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob o n.0 41203486483, em sessão de 24 de abril de 1996, e última alteração 
contratual arquivada na mesma Repartição sob o n.0 20050692852, em sessão de 15 
de março de 2005, consolidam seu contrato social de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes: 

Capítulo I 
DA DENOMINAÇÃO, LEI APLICÁVEL, SEDE, FORO E PRAZO DE 

DURAÇÃO 

CLÁUSULA 1.8 
- A sociedade opera sob nome empresarial VIA VERDI VEÍCULOS 

LIMITADA, inscrita no CNPJ sob n.0 01.468.885/0001-10, com Contrato Social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.0 41203486483, em 
sessão de 24 de abril de 1996, e rege-se pelo presente Contrato Social, pelas 
disposições aplicáveis às sociedades limitadas, e, subsidiariamente, pela Lei das 
Sociedades por Ações. 

CLÁUSULA 2.8
- A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Maringá, Estado 

do Paraná, na Avenida Colombo, n.0 8.800, Bairro Gleba Patrimônio Maringá, CEP 
87.070-000. 

Parágrafo Primeiro -A sociedade tem a seguinte filial: 

(1) na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Goioerê, n.0 1500, (J 
CEP 87.303-110. 

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá, por deliberação da Diretoria, abri r, ./'(} 
transferir e/ou encerrar filiais, em qual_quer parte do território nacional, fixando para 
os trâmites legais o capital·de-cada uma delas, a ser destacado do Capital Social. .1' -
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CLÁUSULA 3.<~ -A sociedade teve início de suas atividades em 15 de abril de 1996, 
e o prazo de duração é indeterminado. 

Capítulo 11 
DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA 4.a - O objeto da sociedade é o de comércio de veículos nacionais e 
importados, peças e acessórios, oficina mecânica para assistência técnica, 
consórcios e locação de carros, serviços de exploração na venda de refrigerantes I 
bebidas e lanches, roupas específicas, concessão de franchising e sub-locação de 
área. · 

Capítulo 111 
DO CAPITAl SOCIAL 

CLÁUSULA s.a - O capital social , totalmente integralizado, é de R$ 5.409.175,00 
(Cinco milhões, quatrocentos e nove mil e cento e setenta e cinco reais) constituído 
por 5.409.175 (Cinco milhões, quatrocentas e nove mil e cento e setenta e cinco) 
quotas do valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

sacros QUOTAS QUOTAS EM PERCENTUAL% 
REAIS 

JOAO NOMA 1.251.467 R$ 1.251.467,00 23,14% 
MARCO AVICULTURA 496.434 R$ 496.434,00 9,18% 
LIMITADA --· 
OSVALDO FERREIRA JUNIOR 807.240 R$ 807.248,00 14,92% ·- --
ESPÓLIO DE OSIJViiLDO I 807.;'2118 R$ 807.248,00 14,92% 
FERREIRA . . 

CLAUDIO DE OLIVEIRA 807.248 R$ 807.248,00 14,92% 
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ROBERTO FORTUNATO I 807.248 I R$ 807.248,00 
DOMINGOS MARTINS ~-432.282 I R$ 432.282,00 
TOTAL 5.409.175 I R$ 5.409.175,00 

14,92% 
1 8,00% 
I 1oo% 

,/ ' .. . · . .- \ 

"· ' 
' 

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

Parágrafo Segundo- A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, restrita e 
limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

Parágrafo Terceiro - Exceto se de outra forma exigido por Lei ou disposto neste 
Contrato Social, as deliberações dos sócios serão tomadas por sócio (s) 
representando a maioria do capital social , inclusive a que dispor sobre a 
transformação da sociedade em outro tipo societário. 

Capõtulo IV 
DA AD~RINISTRÃÇÃO 

CLÁUSULA s.a - A sociedade será administrada conjuntamente pelos sócios JOÃO 
NOMA, OSVALDO FERREIRA JÚNIOR e DOMINGOS MARTINS, os quais passam 
a ser nomeados como Diretores. 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos por prazo 
indeterminado, sendo que qualquer deliberação que objetive alterar ou modificar a 
presente cláusula ~ seus respectivos par~grafos , somente ~oderá. ser tomada à 1 
unanimidade dos sacias , com a representaçao de 100% do cap1tal soc1al. /\d -
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Parágrafo Segundo - Os Diretores poderão receber uma remuneração a ser fix&t.la 
por deliberação de sócio (s) representando a maioria do capital social, e levada a 
conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Terceiro - Os sócios nomeados diretores assinam o presente 
instrumento manifestando sua concordância, declarando para os efeitos legais, que 
não estão impedidos de exercer 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. 

CLÁUSULA r.a - Compete à Diretoria exercer os poderes de representação dos 
negócios sociais sempre em conjunto de dois, podendo decidir sobre a prática de 
todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o 
objeto da sociedade, especificamente: 

a) representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, e em suas 
relações com terceiros; 

b) zelar pela observância da lei, do Contrato Social e pelo cumprimento das 
deliberações tomadas nas Assembléias Gerais e em suas próprias reuniões; 

c) fixar normas gerais de administração e superintendência dos negócios sociais, 
tomando as deliberações que se fizerem necessárias; 

d) expedir regimentos internos, regulamentos e outras providências da mesma 
natureza; 

e) apresentar o relatório anual e as demonstrações financeiras previstas em lei; 

f) distribuir, entre os diretores , as funções de administração da sociedade; e 

g) decidir sobre a abertur?, ~.ransferência o· encerramento de filiais, de acordo com o 
parágrafo 2 .0 da cláusula 2.a deste contrato social. 
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CLÁUSULA a.a - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de 
seus membros, por carta, fax, e-mail, telex ou telegrama, com a antecedência 
mínima de 3 (três) dias, contados do recebimento da convocação. 

Parágrafo Primeiro- Todas as deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria 
de votos, sendo admissível o voto por carta, fax ou telegrama, dirigido a um dos 
Diretores que comparecerem à reunião. 

Parágrafo Segundo- Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer 
membro da Diretoria, os diretores remanescentes escolherão, dentre eles, quem 
deverá substituir o membro ausente. Em caso de vaga definitiva, os diretores de 
comum acordo nomearão um substituto. 

Capítulo V 
DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA 9.a- A sociedade obrigar-se-á quando representada: 

a) pela assinatura conjunta de dois Diretores, o uso de firma e a representação ativa 
e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu 
emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios 
estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endosso, fianças ou 
cauções de favor. Subsistirá sempre a responsabilidade pessoal daquele que tenha 
feito uso indevido do nome comercial, que responderá solidária e ilimitadamente pelo 
excesso de mandato e pelos atos violadores do presente contrato; 

b) pela assinatura em conjunta de dois Diretores, perante a Justiça do Trabalho, 
órgãos da Secretaria da Receita Federal , repartições públicas e autarquias federais, 
estaduais e municipais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Banco Central I 
do Brasil, empresas de transporte aéreo, bem como a assinatura de correspondência 
inclusive à dirigida aos Bancos ·e o endosso de cheques para depósitos bancários 
nas respectivas importâncias em nome da sociedade; emissão ou endosso de 
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duplicatas para desconto, caução ou cobrança; protestos de títu los e duplicatã~ ; 
recebimento e quitação de créditos da sociedade e, ainda, a outorga de procuração a 
advogados para a representação da sociedade em quaisquer processos judiciais ou 
administrativos. 

Parágrafo Único - As procurações "ad negotia" serão sempre assinadas por dois 
Diretores, devendo ter prazo de validade determinado e, quando omissas quanto ao 
prazo, expirarão automaticamente ao final do exercício social e que foram 
outorgadas. 

CLÁUSULA 10.3 
- A alienação ou oneração dos bens imóveis da sociedade, por 

qualquer forma, dependerão sempre de prévia, especffica e expressa autorização de 
sócios representando a maioria do capital social, sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA 11. a - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito 
quaisquer atos praticados por Diretores, procuradores ou empregados da sociedade, 
que sejam fora dos objetivos sociais, ou sejam estranhos aos negócios da 
sociedade, tais como fianças, avais e endossos de favor, a não ser que referidos 
atos tenham sido previamente autorizados, por escrito, por sócios representando a 
maioria do capital social. 

Capítulo VI 
REUNIÃO DfE SÓCIOS 

CLÁUSULA 12.a - Os sócios reuni r-se-ão sempre que os interesses sociais assim o 
exigirem. Entretanto, qualquer deliberação que demandar a man ifestação dos sócios 
poderá ser tida como validamente tomada, independentemente de realização de 
Reunião, se expressa mediante instrumento escrito, firmado por sócios 
representando a totalidade do capital s.ocial. 
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Parágrafo Primeiro - As reuniões dos sócios serão convocadas por qualquer urtl 
dos Diretores e, nos casos previstos em lei, pelos sócios, através de carta registrada, 
fax ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, a todos os sócios, com a 
antecedência, mínima, de 8 (oito) dias. Considerar-se-á dispensada a convocação 
quando todos os sócios comparecerem à Reunião ou se declararem, por escrito, 
cientes do local, data, hora e Ordem do dia. 

Parágrafo Segundo - As reuniões elos sócios serão instaladas com a presença de 
titular(es) de quotas representando, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do 
capital social, e serão presididas e secretariadas por Presidente e Secretário 
escolhidos pelo (s) sócio (s) presente (s). 

Parágrafo Terceiro - Um sócio poderá fazer-se representar nas Reuniões dos 
Sócios por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de procuração, com 
especificação dos atos autorizados, devendo a procuração ser levada a registro 
juntamente com a ata. 

Parágrafo Quarto - A sociedade manterá um livro de Atas de Reuniões dos Sócios, 
no qual as Atas das Reuniões dos Sócios serão lavradas . 

Capítu~o VIl 
DO EXERCÍCIO SOCIAl, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

DESTINAÇÃO DO LUCRO 

CLÁUSULA 13.a - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. 

Parágrafo Primeiro -Ao final de cada exercício social serão elaborados o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, as quais serão 
submetidas à apreciação dos sócios independentemente da realização de Reunião 
de sócios. O lucro líquido então verificado, por deliberação de sócios representando 
maioria do capital social, poderá ser: 

a) distribuído aos sócios, na· proporção. de sua participação no capital social; 
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b) retido, total ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou reservas lia 
sociedade; e/ou 
c) capitalizado. 

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá levantar balanços intermediários, 
semestrais ou de períodos menores, para fins contábeis ou para verificação da 
situação financeira da sociedade e, por deliberação dos sócios representando 
maioria do capital social, distribuir aos sócios o lucro do período nele compreendido. 

Parágrafo Terceiro - Nos primeiros quatro meses após o encerramento de cada 
exercício, será realizada reunião dos sócios para tomar conta dos administradores e 
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, de acordo com o 
que prescreve o artigo 1 078 do Código Civil. 

Capitu lo VIII 
DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA 14.a - A retirada, morte, incapacidade, concordata ou falência de 
qualquer sócio não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com os 
sócios remanescentes. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de retirada de qualquer sócio, as quotas 
pertencentes ao mesmo, serão adquiridas pela sociedade e/ou pelos sócios 
remanescentes. 

Parágrafo Segundo - A aquisição das quotas de qualquer sócio, que expressar 
formalmente o desejo de retirar-se da sociedade, dar-se-á: 

a) Pelo valor determinado com base em Balanço Patrimonial especialmente 
levantado para essa finalidade; 

b) Em 11 (onze) parcelas mensais, iguais e consecutivas; 
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c) O vencimento da 1a (primeira) parcela, prevista no na letra "b", supra, se efeti\úlá 
no 36° (trigésimo sexto) mês, após a comunicação formal e expressa, do desejo de 
retirada da sociedade; 
d) O sócio que expressar seu desejo de retirada, formal e expressamente, terá o 
direito a remuneração de 1% (um por cento) bruto, ao mês, sobre o valor de sua 
participação integralizada no capital social, até 30 (trinta) dias antes do vencimento 
da primeira parcela, do pagamento do valor de sua participação no capital da 
sociedade; e, 

e) A remuneração ao. sócio retirante até o vencimento do pagamento da 1a (primeira) 
parcela do valor de sua participação no capital da sociedade, estipulada na letra "d" 
acima, não poderá exceder a remuneração a título de pro-labore pago aos Diretores 
nomeados. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de morte ou incapacidade de qualquer sócio, os 
sócios remanescentes decidirão sobre o ingresso ou não dos seus herdeiros ou 
sucessores como membros re~resentantes da sociedade. Caso estes não sejam 
aceitos, as quotas pertencentes ao mesmo serão adquiridas na forma prevista nos 
parágrafos primeiro e segundo desta cláusula. 

Parágrafo Quarto- Em caso de concordata ou falência de qualquer sócio, os sócios 
remanescentes adquirirão as quotas respectivas na forma prevista nos parágrafos 
primeiro e segundo desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto - Em virtude de instrumento de Opção de Venda firmado em 
separado, os prazos e condições, critérios e métodos no mesmo estabelecidos 
deverão ser observados e cumpridos pelos sócios, desde que, não colidam com está 
cláusula, "caput" e parágrafos. 

Capitulo IX 
DA LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA 15.a- No caso de liquidaç'ão da sociedade, o procedimento estabelecido 
em lei será adotado e observado, com a nomeação, por sócios representando a 
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maioria do capital social, de um ou mais liquidantes, que operarão a sociedaúe 
durante o período de liquidação. 

Capí'(u!o X 
DAS ALTEl~;t\ÇÕES 

CLÁUSULA 16.3 
- Este contrato social poderá ser alterado em qualquer de suas 

cláusulas e a qualquer momento, por deliberação de sócio(s) representando, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. A aprovação de sócio(s) 
representando 100% (cem por cento) do capital social também será necessária para 
a deliberação sobre a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a 
cessação do seu estado de liquidação. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
em 5 (cinco) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Maringá, 19 de novembro de 2012. 

/''; .• ! 

l \/\....' '-· ' -·· . ~ . 
MARCO AVICULTURA LIMITADA 
P.P ... Ciáudio de Oliveira - -
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ESPOLIO DE. OSWALDO FERREIRA 
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OSVALDO FERREIRA JÚNIOR 
P.P. Cláudiõ"-de Oliveira- - \ 
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FIRT Concessionário 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LJCITATÓRIO No 084/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial W 032/2015 

Objeto: Aquisição de 01 Veículo. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação relativa a licitação 
supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Dezembro de 2015 

Campo)Xlourão, 21 de Dezembro de 2015 

Licitante: Via Verdi Veiculos Ltda 
CNPJ:: 01.468.885/0002-00 
INSC. EST: 9.0199.519.25 

ç 

Responsável: 
Daniel Luis Sandri 

Licitação 

End: Av: Goioerê N 1500 Campo Mourão -PR 
Fone: (44)3201-8800 
Responsável: Daniel Luis Sandri 
daniel.sandri@fiatviaverdi .com.br 
RG:6.130.765 
CPF:980.046.460.34 

' i VIA VERDI VEICULOS LTDA. i 
CNPJ: 01.468.88510002-00 ~ 

AV. CAPITÃO tNDIO BANDEIRA.1641 ! 
F.: 3201-8800 1 

CEP 87301-000- CAMPO MOUR~9-- PR t 

NOVO ENDEREÇO: 
AV GOIOERÊ, 1500 

CEP:S7303-100 
(i 

Concessionária Fia t Via Verdi 
Motriz: Av. Colombo, 8.800 
Moringó - PR- CEP: 87070-000 
Tel.: 55 (44) 2101 8800 
vioverdi@liolvioverdi.com.br 

Filial: Avenida Gaioeré, 1.500 
Campo Mourão- PR- CEP: 87303-11 O 
Tel.: 55 (44) 3201 8800 
viaverdicampo@liotvioverdi.com.br 

www.fiatvioverdi.com.br 
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