
CONSÓRCIO PÚBLICO 
Interm u n ic ipal 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA 
REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  01/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2  01/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
PNEUS NOVOS, CÂMARAS NOVAS E PROTETORES NOVOS", e para futuros e 

• 

	

	eventuais "SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS 
PARA A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAIS 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 05/05/2021, a partir das 08h00min. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 17/05/2021, às 08h00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/05/2021, após às 08h00min. 
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 17/05/2021, às lOhOOmin. 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br . — "Acesso Identificado" 

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 774.425,42 (setecentos e setenta e quatro 
mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos, estarão 
à disposição dos interessados, gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Coronel Vivida, sito à Praça Angelo Mezzomo, 
Centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 
13:30 às 17:30 horas, nas páginas web do Município de Coronel Vivida — endereço 
www.coronelvivida.pr.gov.br; do Banco do Brasil - endereço www.licitacoes-
e.com.br . 

Coronel Vivida, 03 de maio de 2021. 

s. 

ert 	mid 
Pr 	e 	da Comissão Permanente de Licitação 



I FI. 

lana 

De: 	 lana <iana@coronelvivida.pr.gov.br > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 5 de maio de 2021 08:37 

Para: 	 HILTON-ACIVI (hiltonacivi@gmail.com ) 

Assunto: 	 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 (CONSÓRCIO 

PINHAIS) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 

DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS NOVAS E PROTETORES NOVOS", e para futuros 

e eventuais "SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS 

Anexos: 	 01. Edital - Mural Pg Pr. no 01 -2021 - CONSÓRCIO.doc 

Att, lana Schmid 
Município de Coronel Vivida 
Licitações e Contratos 
(46) 3232-8304 
iana@coronelvivida.pr.gov.br  
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA 
REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  01/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
PNEUS NOVOS, CÂMARAS NOVAS E PROTETORES NOVOS", e para futuros e 
eventuais "SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS 
PARA A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAIS 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 05/05/2021, a partir das 08h00min. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 17/05/2021, às 08h00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/05/2021, após às 08h00min. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 17/05/2021, às 10h00min. 
LOCAL:  www.licitacoes-e.com ,br. - "Acesso Identificado" 

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 774,425,42 (setecentos e setenta e quatro 
mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: 0 presente Edital e seus Anexos, estarão 
à disposição dos interessados, gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Coronel Vivida, sito à Praça Ângelo Mezzomo, s/n 2 , 

Centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 
13:30 às 17:30 horas, nas páginas web do Município de Coronel Vivida - endereço 
www.coronelvivida.pr.gov.br ; do Banco do Brasil - endereço www.licitacoes-
e.com.br . 

Coronel Vivida, 03 de maio de 2021. 
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www. licitacoes-e.com.br 
	 https ://www.licitacoes-e. com  .br/aop/abrir-propostas .aop?opcao=abri... 

Licitação [n° 870567] e Lote [n° 1] • 

Fornecedor-1 

Valor R$ 70.000,00 

Data e hora do registro 13/0512021-14:47:14 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações MARCA VIPAL - 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -2 

Valor R$ 76.160,00W-" Opções - 

Dela e hora do registro 1310512021-08:22:18 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM A FRIO PNEU 100R20 BORRACHUDO - MARCA VIPAL- 

(conforme instrumento 

convocatória) 

Fornecedor- 3 

Valor R$ 76.760,00 V 
:

Opções 

Data e hora do registro 13/05/2021-10:13:55 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações LOTE 01 RECAPAGEM A FRIO PNEU 100R20 BORRACHUDONULCANIZAÇÀO/CONSERTO MARCA PRÓPRIA 
(conforme instrumento 
convocalóiio) 

Fornecedor -4 

Valor R$ 77.770.00 V Opções 

Data e hora do registro 12/05/2021-15:30:11 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Recepagem 1000 R 20 Borrachudo, Vulcanização e Consertos ( de acordo com o Termo Referendas), Marcas Cotadas: Própria, RaytaIC 
(conforme instrumento Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
convocatório) 

Fornecedor - 5 

Valor R$ 77.774,40 - Opções 

Data e hora do registro 1410512021-14:29:39 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM A FRIO PNEU 100R20 BORRACHUDO MARCA BORE)Ç- 
(conforme instrumento 
convocatório) 

o 

1 de 1 17/05/202108:13 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 2]  

Fornecedor- 1 

Valor 	 R$ 24.500,00' 

Data e hora do registro 	13/05/2021-14:47:14 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	MARCA VIPAL 

(conforme Instrumento 

convocatória) 

Fornecedor -2 

Valor 	 R$ 24.705,00-' 	 [Opções 

Data e hora do registra 	1310512021-08:22:18 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000R 20- MISTO - MARCA VIPAL ,- 

(conforme instrumento 

convocatória) 

Fornecedor - 3 

Valor 	 R$ 24.850,00- 	 OpçõeS 

Data e hora do registra 	13/05/2021-10:13:55 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	LOTE 02 RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000R 20- MISTONULCANIZAÇÂO/CONSERTO MARCA PRÕPRIA 
• 	(conforme instrumento 

convocatória) 

Fornecedor -4 

Valor 	 R$ 25.260,00 - 	 Opções 

Data e hora do registro 	12/05/2021-15:30:11 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	Recapagem 1000 R 20 Misto, Vulcanização e Consertos (de acordo com o Termo Referendas) Marcas Cotadas: Própria, Raytak. Validade da- 

(conforme instrumento 	proposta é de 60 (sessenta) dias, 
convocatória) 

Fornecedor - 5 

Valor 	 R$ 25.266,00 -' 

Data e hora do registro 	1410512021-14:29:39 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	RECAPAGEM A FRIO PNEU I000R 20- MISTO MARCA BOREX 

(conforme Instrumento 

convocatório) 

Opções 

[i 

1 de 1 	 17/05/202108:13 
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Licitação [no 870567] e Lote [n° 3] 

Fornecedor - 1 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 
convocatório) 

Fornecedor -2 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 
convocatório) 

Fornecedor - 3 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -4 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocat(5rio) 

Fornecedor - 5 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 
convocatório) 

R$ 22.500,00 - 

13/05/2021-14:47:14 

MARCA VIPAL,. — 

R$ 23.410,00' 	 Opções 

1310512021-08:22:18 	Situação da proposta 	Classificada 

RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO COMUM - MARCA VIPAL 

R$ 23.510,00 

13/05/2021-10:13:55 	Situação da proposta 	Classificada 

LOTE 03 RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO COMUM/VULCANIZAÇÃO/CONSERTO MARCA PRÕPRtA 

R$ 23.980,00 	 1 Opções 

12105/2021-15:30:11 	 Situação da proposta 	Classificada 

Recapagem 1400x24 Borrachudo Comum , Vulcanização e Consertos ( de acordo com o Termo Referencias) , Marcas Cotadas: Borex - G21-2 

Própria, Raytak. Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

RS 23.985,60 - 
	 Opções 

1410512021-14:29:39 	Situação da proposta 	Classificada 

RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO COMUM MARCA BOREX " 

Situação da proposta 	Classificada 

o 

1 de 1 	 17/05/2021 08:13 
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Licitação [n° 8705673 e Lote [n°4] __________ 

Fornecedor-1 50c> - 
Valor R$ 64 000 00

Data e hora do registro 13105/2021-14:47:14 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações MARCA VIPAL , 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor - 2 

Valor R$ 64.300,00 	_ [Opções 

Data e hora do registro 1310512021-08:22:18 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO RADIAL - MARCA VIPAL,.- 
(conforme instrumento 
convocatório) 

Fornecedor - 3 

Valor R$ 64.690,00 	-' 

Data e hora do registro 13/05/2021-10:13:55 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações LOTE 04 RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO RADIALNULCANIZAÇÂO/CONSERTO MARCA PRÓPRIA 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -4 

Valor R$ 65.500,00 	' Opções 

Data e hora do registro 12/05/2021-15:30:11 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Recapagem 1400x24 Borrachudo Radial, Vulcanização e Consertos ( de acordo com o Termo Referencias) 	Marcas Cotadas: Borex - L3, 

(conforme instrumento Própria, Raytak. Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

convocatório) 

Fornecedor - 5 

Valor R$ 65.506,50 ...-' Opções 

Data e hora do registro 1410512021-14:29:39 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO RADIAL MARCA BOREX 

(conforme instrumento 
convocatório) 

. 

1 de 1 	 17/05/202108:14 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n°5] 	 3 	Gc 

Fornecedor - 1 

Valor R$ 60.00000 

Data e hora do registro 13/05/2021-14:47:14 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações MARCA VIPAL 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor-2 

Valor R$ 60.34000 Opções 

Data e hora do registro 1310512021-08:22:18 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM 17.5X25 BORRACHUDO RADIAL - MARCA VIPAL 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor - 3 

Valor R$ 60.510,00 i opções 

Data e hora do registro 13/05/2021-10:13:55 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações LOTE 05 RECAPAGEM 17.5X25 BORRACHUDO RADIALNULCANIZAÇÂO/CONSERTO MARCA PRÓPRIA - • 	(conforme instrumento 

convocatória) 

Fornecedor -4 

Valor R$ 61.350,00  

Data e hora do registro 12/05/2021-15:30:11 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Recapagem 17.5x2513orrachudo Radial . Vulcanização e Consertos (de acordo com o Termo Referencias), Marcas Cotadas: Borex - G21-2 

(conforme Instrumento Própria, Raytak. Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

convocatório) 

Fornecedor - 5 

Valor R$ 61.356,60 Opções 

Data e hora do registro 1410512021-14:29:39 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM 17.5X25 BORRACHUDO RADIAL MARCA BOREX 

(conforme instrumento 

convocatório) 

o 

1 de 1 
17/05/2021 08:15 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 6] 

1 

Fornecedor- 1 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 
convocatória) 

Fornecedor -2 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -3 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -4 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

R$ 16.422,00 - 	 Opções 

1310512021-08:23:44 	Situação da proposta 	Classificada 

RECAPAGEM 231X26 BORRACHUDO AGRÍCOLA - MARCA VIPAL .- 

R$ 16.548,00 - 	 Lopções 

13/05/2021-10:12:42 	Situação da proposta 	Classificada 

LOTE 06 RECAPAGEM 231X26 BORRACHUDO AGRICOLA/VULCANIZAÇÃO/CONSERTO MARCA PRÕPRIA- 

R$ 16.620,00- 	 Opções 

12105/2021-15:46:12 	Situação da proposta 	Classificada 

Recapagem 23.1x26 Borrachudo Agrícola, Vulcanização e Conserto ( de acordo como Termo de Referência) Marcas Cotadas: Borex - TM95

Própria, Raytak. Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Situação da proposta 	Classificada 

R$ 16.000,00---  

13f0512021-14:47:41 

MARCA VIPAL 

1 de 1 	 17/05/202108:15 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 7] 

Fornecedor- 1 

Valor 	 R$ 3.000,00 - 

Data e hora do registro 	13/05/2021-14:47:41 

Descrição/Observações 	MARCA VIPAL 

(conforme instrumento 
convocatório) 

Fornecedor - 2 

Situação da proposta 	Classificada 

Valor 	 R$ 3.892,00 .- 
	 Opções 

Data e hora do registro 	13/0512021-10:12:42 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	LOTE 07 RECAPAGEM A FRIO 215/75 R 17.5 BORRACHUDONULCANIZAÇÂO/CONSERTO MARCA PRÓPRIA 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -3 

Valor 	 R$ 3.916,00 - 
	 Opções 

Data e hora do registro 	13/0512021-08:23:44 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	RECAPAGEM A FRIO 215/75 R 17.5 BORRACHUDO - MARCA VIPAL • 	(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -4 

Valor R$ 3.950,00 OpÇões 

Data e hora do registro 12/05/2021-15:46:12 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Recapagem 215/75 R17.5 Borrachudo, Vulcanização e Conserto (de acordo com o Termo de Referência) Marcas Cotadas: Própria, Raytak. 

(conforme instrumento Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

convocatório) 

Fornecedor - 5 

Valor RS 3.959,64 " 	 Opções 

Data e hora do registro 1410512021-14:50:48 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM A FRIO 215/75 R 17.5 BORRACHUDO marca borex 

(conforme instrumento 

convocalório) 

o 

1 de 1 	 17/05/2021 08:15 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 8] 

Fornecedor- 1 

Valor 	 RS 5.000,W- 

Data e hora do registro 	1310512021-14:47:41 

Descrição/Observações 	MARCA VIPAL r 

(conforme instrumento 
convocatófio) 

Fornecedor - 2 

Ç .  

Situação da proposta 	Classificada 

- 
Valor 	 R$ 5.37600' 

Data e hora do registro 	1310512021-08:23:44 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	RECAPAGEM A FRIO 275180 R 22.5 BORRACHUDO - MARCA VlPAL- 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor .3 

Valor 	 R$ 5.378,00 

Data e hora do registro 	13105/2021-10:12:42 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	LOTE 08 RECAPAGEM A FRIO 275180 R 22.5 BORRACHUDONULCANIZAÇÂO/CONSERTO MARCA PROPRlA- - • 	(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor -4 

Valor R$ 5.450,00-' 	 Opções 

Data e hora do registro 12/05/2021-15:46:12 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Recapagem 275180 R 22.5 Borrachudo, Vulcanização e Conserto ( de acordo com o Termo de Referência) Marcas Cotadas:Própria, Raytak.- 

(conforme instrumento Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

convocatório) 

Fornecedor - 5 

Valor R$ 5.456,06 /' 	 Opções 

Data e hora do registro 1410512021-14:50:48 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações RECAPAGEM A FRIO 275180 R 22.5 BORRACHUDO marca borex "  

(conforme instrumento 

convocatório) 

o 

Opções 

Opções 

1 de 1 	 17/05/202108:16 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 9] 
	

L( 	1-t1,s 
Fornecedor - 1 

Valor 
	

R$ 40.440,00 '- 

Data e hora do registro 1410512021-14:03:58 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radiat rodoviário, traseiro, referencia 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para tração de caminhão. 

(conforme instrumento MARCA MODELO XBRI ROBUSTO "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do 
convocatório) procedimento licitatõrto, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1 0  Unha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os 

quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas)? NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, 

emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo  INMETRO e cumprem as normas, tais 

como: O Regulamento Técnico RTQ 41,a Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho 

de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias 

contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 

(cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de 

recebimento em definitivo dos produtos.? Nos preços apresentados na proposta Inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados 

através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento Integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos. ? CUMPRE-NOS Informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da 

presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor - 2 

Valor R$ 40.444,80- 	 [Opções 

Data e hora do registro. 1610512021-19:28:54 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radial, rodoviário, traseiro, referencia 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para tração de caminhão. - 

(conforme instrumento MARCA KELLV KS481 - PRAZO DE VALIDADE ? 60 (sessenta) dial - PRAZO DE GARANTIA? 05 (cinco) anos': contra vícios e defeitos de 

convocatório) fabricaçã6RP5E FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO DE ENTREGA? Será de 07 

(sete) dias, após recebimento da Autorização de Fornecimento. - PRAZO DE VIGÊNCIA? Será de 12 (doze) meses. - PRAZO DE 

PAGAMENTO ? Será no 150  dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que conhecemos, 

concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. - No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com 

frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer 

outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. - Declaramos, ainda, que estamos 

enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3 1  da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Fornecedor - 3 

Valor ...°! 	es ......  

Data e hora do registro 14/05/2021-15:11:27 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 0901 20,00 UN 60 Pneu radial, rodoviário, traseiro, referencia 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para tração 

(conforme instrumento de caminhão FIRESTONE T546 16LONAS/ STEELMARK KS481 14611431— 2.847,00 56.940,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 

convocalório) 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: máximo 07 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF 

? Em local determinado pelo Consórcio de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da 

nota fiscal eletrônica, sua conferência e aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) 

anos a partir da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação. 

o 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 10] 	 g 
Fia 

Fornecedor - 1 'r 

Valor R$ 79.600,00 

Data e hora do registro 1410512021-14:03:58 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radial, liso, para uso em solo misto, dianteiro, referência 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para 
(conforme instrumento caminhão MARCA MODELO XBRI ECOWAY "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do 
convocatório) procedimento licitatório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os 

quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que lodos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas)? NBR 5531, NBR 6087. NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, 

emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais 

como: O Regulamento Técnico RTO 41,a Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho 

de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias 
contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 

(cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de 

recebimento em definitivo dos produtos. ? Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados 

através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos . ? CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da 

presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor - 2 

Valor R$ 79.621,60 •" 	 Opções 	- 

Data e hora do registro 1610512021.19:28:54 	 Situação da proposta 	Classificada 	 (Ç 
Descrição/Observações Pneu radial, liso, para uso em solo misto, dianteiro, referência 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para 

(conforme instrumento caminhão - MARCA GOODYEAR G386. - PRAZO DE VALIDADE ? 60 (sessenta) dias. - PRAZO DE GARANTIA? 05 (cinco) anos, contra 

convocatório) vícios e defeitos de fabricação. - PRAZO DE FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO DE 

ENTREGA ? Será de 07 (sete) dias, após recebimento da Autorização de Fornecimento. - PRAZO DE VIGÉNCIA? Será de 12 (doze) meses. - 

PRAZO DE PAGAMENTO ? Será no 15 0  dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que 

conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. - No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer 

despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou 

contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. - 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece 

artigo 3 0  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Fornecedor - 3 

Valor ($ 	 .C\ C 	
Opções 

Data e hora do registro 14/05/2021-15:11:27 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 1001 40,00 UN 80 Pneu radial, liso, para uso em solo misto, dianteiro, referência 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remotdado, não 
(conforme instrumento remanufaturado, para caminhão GOODYEAR ARMOR MAX MSS 1461143K 2.421,00 96.840,00 Condições Comerciais. Validade da Proposta: 
convocatório) 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: máximo 07 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF 

? Em local determinado pelo Consórcio de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da 

nota fiscal eletrõnica, sua conferência e aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e càmaras de ar 03(três) 

anos a partir da data de entrega da mercadoria. contra defeitos de fabricação 
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Licitação [no 8705673 e Lote [n° 111  

Fornecedor -1 
 

Valor RS 13.144,00 -" 	 oes 

Data e hora do registro 14/05/2021-14:09:21 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu referencia 1400, aro 24, G2 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado MARCA MODELO SUPERGUIDER G21L2 

(conformo instrumento "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licilatório, supra citado, que 

convocatório) nossos produtos (pneus) são de 1 	linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e 

devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem es normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 

5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e 

certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a 

Portaria INMETRO n° 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000, Os pneus serão fornecidos com 

prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 

(cinco) anos contados a partir da date de recebimento em definitivo dos pneus Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de 

recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos 

preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como 

a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos . CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que 

examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com 

todas as condições estabelecidas no Edita[." 

Fornecedor - 2 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor - 3 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocalório) 

R$ 13.145,96 
	

Opções 

1710512021-07:12:03 	 Situação da proposta 	Class1fTda 

PNEU 14.00-24 16PR FORERUNNER G21L2 TL 

Opções 

14/0512021-15:13:34 	 Situação da proposta 	Classificada 

11 01 4,00 UN 82 Pneu referencia 1400. aro 24, G2 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado FIRESTONE SGG RB G2 16LONAS 

PIRELLI/PN14 G21L2 16LONAS 6.220,00 24.880,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: 

mÓ7 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF Em local determinado pelo Consórcio 

de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrônica, sua conferência e 

aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) anos a partir da data de entrega da 

mercadoria, contra defeitos de fabricação. 

o 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 12] 

Fornecedor - 1 

Valor 

t1L1, 7 

14/05/2021-15:13:34 	 Situação da proposta 	Classificada 

1201 8,00 UN 84 Pneu referencia 1400, aro 24, radial carcaça de aço 16 tonas, novo, não remoldado, não remanufaturado GOODYEAR 

SG-2B G2 1 7.980,00 63.840,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: máximo 07 (sete) dias 

corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF Em local determinado pelo Consórcio de Coronel Vivida-PR. 

Pagamento: Até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrônica, sua conferência e aceitação pelo 

Departamento responsável Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) anos a partir da data de entrega da mercadoria, contra 

defeitos de fabricação. 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatória) 
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Licitação [n° 8705671 e Lote [n° 131 	 c 

Fornecedor- 1 

Valor RS 60.000,00 " 	 .,,' 	 ções 

Data e hora do registro 1610512021-19:32:09 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu referencia 173, aro 25 ' radial carcaça de aço 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado - MARCA GOODYEAR SG-2B,- 
(conforme instrumento PRAZO DE VALIDADE ? 60 (sessenta) dias. - PRAZO DE GARANTIA? 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de fabricação. - PRAZO DE 
convocatório) FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO DE ENTREGA? Será de 07 (sete) dias, após 

recebimento da Autorização de Fornecimento. - PRAZO DE VIGÊNCIA? Será de 12 (doze) meses. - PRA70 DE PAGAMENTO? Será no 15 0  

dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas 

as especificações do edital. - No preço proposto acima, já estão incluirias todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de 

obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e 

indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. - Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de 

tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

Fornecedor - 2 

Valor 

~-600 1 00~, 

	 Opções 

Data e hora do registro 14/05/2021-15:1334 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 1301 8,00 IJN 121 Pneu referencia 17.5, aro 25, radial carcaça de aço 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado GOODYEAR 

(conforme instrumento SG-213 G211-2 4S 1° 153 A8 8.950,00 71.600,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: máximo 07 
convocatório) (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF Em local determinado pelo Consórcio de Coronel 

40 Vivida-PR. Pagamento: Até o 100  (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrõnica, sua conferência e aceitação 
pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e cámaras de ar 03(três) anos a partir da data de entrega da mercadoria, 

contra defeitos de fabricação. 

o 
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Licitação [n o  870567] e Lote [n° 14] 

Fornecedor -1 

Valor 
	

R$ 33.440,00' 

Data e hora do registro 
	

14/05/2021-14:09:21 

. 	Sco 

Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu referencia 173, aro 25,16 lonas, novo,não remoldado, nãO remanufaturado o MARCA MODELO SUPERGUIDER G21L2 
(conforme instrumento "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatóno, supra citado, que 
convocatório) nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e 

devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 

5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e 
certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a 

Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com 

prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 

(cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de 

recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos 

preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como 

a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que 

examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com 
todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor - 2 

Valor R$ 38.868,72 , 	 Opções 

Ia 	Data e hora do registro 1710512021-07:12:03 	Situação da proposta 	Classificada 	 -. 

Descrição/Observações PNEU 17.5-25 16PÈ FORERUNNER G21L2 TL 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor - 3 

Valor R$ 38.869,60 / 	 Opções 

Data e hora do registro 1610512021-19:32:09 	Situação da proposta 	Classificada 	 CY .  

Descrição/Observações Pneu referencia 17.5, aro 25,16 lonas, novo, não remoldad'o, não remanufaturado - MARCA GOODYEAR SGL-2A. - PRAZO DE VALIDADE? 
(conforme instrumento 60 (sessenta) dias. - PRAZO DE GARANTIA? 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de 	 FABRICAÇÃO - Igual ou 
convocatório) inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO DE ENTREGA? Será de 07 (sete) dias, após recebimento da Autorização de 

Fornecimento. - PRAZO DE VIGÊNCIA? Será de 12 (doze) meses. - PRAZO DE PAGAMENTO? Será no 150  dia útil do mês subsequente, 

após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. - 

No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, 

seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam 
ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. - Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3 0  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Fornecedor -4 

Valor ,.,- 	 OPÇOOS 

Data e hora do registro 14/05/2021-15:13:34 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

. 1401 8,00 UN 122 Pneu referencia 17.5, aro 25, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado FIRESTONE SGG LD L2 16LONAS 

PIRELLI/PN12 16LONAS 7.888,00 63.104,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: máximo 07 
convocatório) (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF Em local determinado pelo Consórcio de Coronel 

Vivida-PR. Pagamento: Até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrônica, sua conferência e aceitação 

pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(trãs) anos a partir da data de entrega da mercadoria, 
contra defeitos de fabricação. 
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Lote [n° 15] 	

mostrar demais lotes 	Opções 

Resumo do lote 	Pneu 23.1 x 26, novo. 14 lonas Agrícola 

Tratamento aplicado 	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa 	Decreto N° 10.024- Modo de disputa aberto e Cr$1460 de seleção 	Todas as propostas 

fechado 

Situação do lote 	Desertos Data e o horário 	17105/2021-08:12:31:456 

Tempo mínimo lances intermediários 	5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 	5 segundo(s) 

Tempo de disputa sesa8o pública 	15 minutos Tempo aleatório de disputa 	 0- 10 minutos 

Intervalo mínimo diferença de valores 	R$ 0.01 Valor mínimo cobrir melhor oferta 	R$ 0,01 

Valor estimado do lote 	 R$ 23.717,60 

UÁ,  

o 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 161 	 - 

Fornecedor - 1 

Valor R$ 8.400,00/ 

	

es 

Data e hora do registro 14/05/2021-14:12:45 	Situação da proposta 	Classificada 
1 

Descrição/Observações Pneu radial, borracSudo, referencia 215175 173,12 lonas, novo, para Caminhão, não remoldado, não remanuíaturado MARCA MODELO 
(conforme instrumento BOTO BT957 DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supre 
convocatório) que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade 

e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 

5531, NBR 6087, NSR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e 

certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a 
Portaria INMETRO n 0 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com 

prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 

(cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Cêmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de 

recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos 

preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como 

a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que 
examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com 
todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor - 2 

Valor 7R$ 66459 
	

-, 	 Opções 

Data e hora do registro 1710512021-07:35:18 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações PNEU 215175R17.5 16PR 1351133L JINVU JD575 
(conforme instrumento 

convocatório) 

Fornecedor - 3 

Valor 	 (2000) 	 Opções 

Data e hora do registro 	14/05/2021-15:16:05 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 	1601 8,00 UN 53 Pneu radial, borrachudo, referencia 215/75 17.5, 12 lonas, novo, para Caminhão, não remoldado, não remanufaturado 
(conforme instrumento 	GOODYEAR REGIONAL RHD 1261124L 1.510,00 12.080,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de 
convocatório) 	 entrega: máximo 07 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF? Em local determinado pelo 

Consórcio de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrônica, sua 

conferência e aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) anos a partir da data de 

entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação. 
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Fornecedor - 1 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 
convocatório) 

,,--\Clpíó ,4p 	

o ( 

Fia 	
K_I 

14/05/2021-14:12:45 	 Situação da proposta 	Classificada 

Pneu radial, liso, misto, referencia 215175 17.5','12 lonas, novo, para Caminhões, não remoldado, não remanufaturado MARCA MODELO 

GOODRIDE CR960A DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 
produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de 

qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) NBR 5531, NOR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente 
órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento 
Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n 0  5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO. NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus 

serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de 

fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados 

a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo 

dos produtos Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, 

transporte. bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos . CUMPRE-NOS 

informar-lhes ainda que examinamos os documentos do licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda 

que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

RS 4.188,36 
	

Opções 

1710512021-07:35:18 	 Situação da proposta 	Classificada 

PNEU 215175R17,5 16PR 13511331— JU JF568 

RS 5.880,00 	:' 	 '. 	 Opções 

14/05/2021-15:16:05 	 Situação da proposta 	Classificada 

17 01 4,00 UN 54 Pneu radial, liso, misto, referencia 215175 17.5, 12 lonas, novo, para Caminhões, não remoldado, não remanufaturado 

GOODYEAR ARMOR MAX MSS 1261124K 1.470,00 5.880,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de 

entrega: máximo 07 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF ? Em local determinado pelo 
Consórcio de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrônica, sua 

coníeréncia e aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) anos a partir da data de 

entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação. 

Fornecedor - 2 

Valor 

. 
	

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

corrvocalório) 

Fornecedor - 3 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

o 

Licitação [n° 8705671 e Lote [n° 17] 

 

R$ 3.120,00 -" 	 / 	
1JJ,p" 

Opções 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 18] 
	

Ra -  

Fornecedor - 1 j 	J 	5"3 (.( 
Valor R$ 16.528,00  

Data e hora do registro 14/05/2021-14:12:45 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radial, borrachudo, referencia 275/86 R 22., 12 lonas, novo, para Caminhão, não remoldado, não rernanufaturado MARCA MODELO 

(conforme instrumento LING LING LD0912 "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatórto, 

convocatório) supra 	que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de 

qualidade e devidamente certificados, e de que lodosos pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente 

órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento 

Técnico RTO 41, a Portaria INMETRO n° 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus 

serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de 

fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados 

a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo 

dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, 

transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento Integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS 

Informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda 

que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor .2 

Valor R$ 16.534,32 , 	 O )ÇOOS 

Data chorado registro 1610512021-19:35:03 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radial, borrachudo, referencia 275180 R 22.5, 12 lonas, novo, para Caminhão, não remotdado, não remanufaturado - MARCA KELLY 

(conforme instrumento KS481. - PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias. - PRAZO DE GARANTIA 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de fabricação   - 

convocatório) P126 DE FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO DE ENTREGA Será de 07 (sete) dias, após 

recebimento da Autorização de Fornecimento. - PRAZO DE VIGÊNCIA Será de 12 (doze) meses. - PRAZO DE PAGAMENTO Será no 15 0  dia 

útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as 

especificações do edital. - No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra 

para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e 

indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. - Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de 

tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3 0  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

Fornecedor -3 

Valor ($21.44800. 	, 	
,•0pções 

Data e hora do registro 1410512021-15:16:05 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 18 01 8,00 UN 87 Pneu radial, borrachudo, referencia 275180 R 22.5, 12 lonas, novo, para Caminhão, não remoidado, não remanufaturado 

(conforme instrumento KELLY KS-481 1491146L GOODYEAR ARMOR MAX MSD 1491146K 2.681,00 21.448,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 

convocatório) 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: máximo 07 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF 

? Em local determinado pelo Consórcio de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da 

nota fiscal eletrônica, sua conferência e aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) 

anos a partir da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação. 

o 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 19] 

Fornecedor - 1 

Valor 	 R$ 8.160,00 

'.j22, 140 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme Instrumento 
convocatório) 

14/05/2021-14:12:45 	Situação da proposta 	Classificada 	 () 

Pneu radial, liso, misto, referencia 275180 R 22.5, 12 lonas, novo para Caminhão, não remoldado, não remanufaturado MARCA MODELO 

LING LONG LLA08 "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 
supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de 
qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo Integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente 

órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento 

Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDOUAL-044, de julho de 2000. Os pneus 

serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de 

fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados 

a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo 

dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, 

transporte, bem corno a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS 

informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, Inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda 
que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor -2 

Valor R$ 8.162,40 	 Í  Opções 

Data e hora do registro 1610512021-19:35:03 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radial, liso, misto, referencia 275180 R 22. 	12 lonas, novo, para Caminhâci, não remoldado, não remanufaturado - MARCA KELLY 
(conforme instrumento RMORSTEEL MSA II. - PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias. - PRAZO DE GARANTIA 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de 
convocatório) fabricação. - PRAZO DE FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO DE ENTREGA Será de 07 

(sete) dias, após recebimento da Autorização de Fornecimento. - PRAZO DE VIGÊNCIA Será de 12 (doze) meses, - PRAZO DE 
PAGAMENTO Será no 150  dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que conhecemos, 
concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. - No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com 

frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer 

outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam ou vierem a Incidirem sobre o objeto proposto. - Declaramos, ainda, que estamos 

enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3° da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Fornecedor - 3 

Valor 1 	i0000 	A 	
Opções 

Data e hora do registro 14/05/2021-15:16:05 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 1901 4,00 UN 88 Pneu radial, liso, misto, referencia 275180 R 22.5, 12 lonas, novo, para Caminhão, não rernoldado, não remanufaturado 
(conforme instrumento GOODYEAR ARMOR MAX MSS 1491146K 2.518,00 10.072,00 Condições Comerciais: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de 

convocatório) iifriga: máximo 07 (sete) dias corridos a contar do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. Frete: CIF? Em local determinado pelo 

Consórcio de Coronel Vivida-PR. Pagamento: Até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da nota fiscal eletrõnica, sua 

conferência e aceitação pelo Departamento responsável. Garantia: Pneus 05(cinco) anos e câmaras de ar 03(três) anos a partir da data de 

entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação. 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 20] 
J P. 300 

Fornecedor- 1 

Valor R$ ii.000,00p 	 Opções 

Data e hora do registro 14/05/2021-14:12:45 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Camara de ar no, para pneu, referencia 1000 x 20,"embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante MARCA 
(conforme instrumento MODELO OBOM CAMARAS DE AR"DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do 
convocatória) procedimento licitatórjo, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os 

quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6038,atendendo Integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas 

do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O 

Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. 
Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra 

defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Càmaras de Ar: 05 (cinco) 

anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento 

em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances 

verbais, custos diretos e Indiretos, tributos Incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, 

lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS 

informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda 
que concordamos com todas as condições estabelecidas no Editei."  

Fornecedor - 2 

Valor R$ 12.000,00'- 	 .Q-, 	 Opções 

Data e hora do registro 1310512021-14:48:25 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações MARCA LEFORT 

(conforme instrumento 

convocatório) 

o 
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Licitação [n° 8705671 e Lote [n° 21] 

Fornecedor-1 	 .1. 

Valor 	 RS 3.680.00 ,' 	
. 	

pções 

Data e hora do registro 	 14/05/2021-14:16:05 	 Situação da proposta 	Classificada 	 O> 

Descrição/Observações 	Câmara de ar nova, para pneu, referencia 1400 x 24 (pneus de motoniveladora), embalagem: com dados de identificação do produto e marca 

(conforme instrumento 	 do MARCA MODELO MAGGION CAMARAS DE AR DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de 

convocatória) 	 Proponente do procedimento licilalório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que 

atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras 

vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as 

normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n 0 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - 

NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os 

produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos 

pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores. 05 (cinco) anos 

contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se lodos os custos e 

despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos 

mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

o 

o 

Fornecedor - 2 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

RS 4.000.00 

13105/2021-14:48:54 

MARCA LEFORT 

Situação da proposta 	Classificada 

Opções 
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Fornecedor - 1 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme Instrumento 
convocatório) 

Fornecedor -2 

Valor 

Data e hora do registro 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

o 

https ://www. 1 icitacoes-e.combr/aop/abrir-propostas. aop?oDcao=abri.. 

F111111111 

1 

R$ 4.000,00' 

1310512021-14:48:54 	 Situação da proposta 	Classificada 

MARCA LEFORT ,- 

R$ 4.304,00,.-' 	 Opções 

14/05/2021-14:16:05 	Situação da proposta 	Classificada 

Camara de ar nova, para pneu, referencia 17.5 x 25 (pneus de motoniveladora), embalagem: com dados de identificação do produto e 

fabricante MARCA MODELO MAGGtON CAMARAS DE AR DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatórto, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1° linha, com borracha de primeiro uso e que 

atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras 

vigentes, emanadas do competente órgão flscafizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as 

normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO-

NIEDQIJAL-044. de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os 

produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos 
pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos 

contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e 
despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e Indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento Integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos 

mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

www. licitacoes-e.com.br  

Licitação [n° 870567] e Lote [n° 22] 

o 
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Licitação [n° 8705671 e Lote [n° 23] 	 . 	 T3
lw 

Fornecedor-1 FIR__________  

Valor R$ 2.000,00' 	Opções 

Data e hora do registro 1310512021-14:48:54 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações MARCA LEFORT.- 
(conforme instrumento 
convocatório) 

Fornecedor - 2 

Valor R$ 221200 	 Opções 

Data e hora do registro 14/05/2021-14:16:05 	Situação da proposta 	Classificada 	 X - 

Descrição/Observações Câmara de ar nova, para pneu, referencia 23.1 x 26, embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante MARCA 
(conforme instrumento MODELO MAGGION CAMARAS DE AR "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do 
convocatório) procedimento licitatórira, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os 

quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas 
do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados peio INMETRO e cumprem as normas, tais como: O 
Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. 

Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra 

defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) 

anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento 
. em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances 

verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, 

lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS 

informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, Inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda 
que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

. 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 24] 

Fornecedor-1 

Valor R$ 3.600,00/ 	 opções - 

Data e hora do registro 14/05/2021-14:16:05 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Protetor de Cárnara de Ar, novo, de boa qualidade, para pneus 1000 R20 MARCA MODELO ECOBORR PROTETOR DE RODA 
(conforme instrumento DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que 
convocatório) nossos produtos (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e 

devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 

5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e 

certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a 

Portaria INMETRO n°5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com 

prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 
(cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de 

recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos 

preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como 

a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que 

examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com 
todas as condições estabelecidas no Edital? 

Fornecedor - 2 

Valor R$ 6.500,00 / 	 [Opções 

Data e hora do registro 1310512021-14:48:54 	Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações MARCA LEFORT. 
(conforme instrumento 
convocatório) 

o 
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Licitação [n° 870567] e Lote [n° 251 

o  

Fornecedor- 1 

Valor RS 1.440,00 / 	 pções 

Data e hora do registro 14/0512021-14:16:05 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Protetor de câmara de Ar, novo, de boa qualidade, para pneus 1400 x 24 MARCA MODELO SBN PROTETOR DE RODA 'DECLARAMOS, 

(conforme instrumento para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento itório, supre citado, que nossos produtos 

convocatório) (pneus) são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e 

de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 

6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com 

avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTO 41, a Portaria INMETRO no 

5, de 14 de janeiro de 2000 es Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação 

inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a 

partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo 

dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na 

proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos . CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os 

documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordemos com todas as 

condições estabelecidas no Edital."  

(9 

o 

Fornecedor - 2 

Valor 	 RS 2.000,00 .- 

Data e hora do registro 	 1310512021-14:48:54 

Descrição/Observações 	MARCA LEFORT 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Situação da proposta 	Classificada 

Opções 

1 de 1 17/05/2021 08:26 



Licitação [n° 870567] e Lote [n° 26] 

Fornecedor - 1 

Valor 

Descrição/Observações 

(conforme instrumento 

convocatório) 

Data e hora do registro 

R$ 2.960,00/ 	 \Çoes 

14/05/2021-14:16:57 	 Situação da proposta 	Classificada 

Protetor de camara de a'r, novo, de boa qualidade, para pneus 17.5 X 25 MARCA MODELO SBN PROTETOR DE RODA "DECLARAMOS, para 

os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitairio, supra citado, que nossos produtos (pneus) 

são de 1 0  linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que 

todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 

6068,atenderido integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com 

avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO n° 

5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação 

inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a 

partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo 

dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na 

proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os 

documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as 

condições estabelecidas no Edital." 

www.Iicitacoes-e.com.br 
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Fornecedor - 2 

Valor 
	

R$ 3.000,00 
	

Opções 

Data e hora do registro 
	

1310512021-15.36:43 
	

Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações 
	

MARCA LEFORT 

(conforme instrumento 

convocatório) 

o 
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Licitação (n° 8705671 e Lote [n° 271 

Fornecedor - 1 

Valor 	 RS 121.320,00" 	
L( Ç, 

d 
Data e hora do registro 	 14/05/2021-14:16:57 	 Situação da proposta 	Classificada 	 - 

Descrição/Observações Pneu radial, rodoviário, traseiro, referencia 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para tração de caminhão. 

(conforme instrumento (AMPLA CONCORRENCIA) MARCA MODELO GOODRIDE,C9Z0. "DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na 

convocatório) qualidade de Proponente do procedimento licitatõrio, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 10 linha, com borracha de primeiro uso 

e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas 

brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e 

cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41. a Portaria INMETRO o° 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO 

NIEDQUAL044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega Garantia: os 

produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos 

pneus. Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Protetores: 05 (cinco) anos 

contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e 

despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos . CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos 

mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital." 

Fornecedor - 2 

Valor RS 121.334,40 ,-' 	 Opções 

Data e hora do registro 1610512021-19:37:32 	 Situação da proposta 	Classificada 

Descrição/Observações Pneu radial, rodoviário, traseiro, referencia 1000, aro 20, 16 lonas, novo, não remoldado, não remanufaturado, para tração de caminhão. 

(conforme instrumento (AMPLA CONCORRENCIA) MARCA STEELMARKAGS. - PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias. - PRAZO DE GARANTIA 05 (cinco) 

convocatório) anos, contra vícios e defeitos de fabricação. . PRAZO DE FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. - PRAZO 

DE ENTREGA Será de 07 (sete) dias, após recebimento de Autorização de Fornecimento. - PRAZO DE VIGÊNCIA Será de 12 (doze) meses. 

- PRAZO DE PAGAMENTO Será no 15" dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. - Declaramos que 

conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. 	No preço proposto acima, já estão induidas todas e quaisquer 

despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou 

contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. - 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece 

artigo 30  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

o 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 00112021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

AU PKL(iULIKU 

CONSÓRCIO PINHAIS 

RAZAO SOCIAL - ROITA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA PTDA 

CNPi17.680.732/000-172 

ENDEREÇO; VIA LATERAL DÓRICO TARTARI, 5830 - FUNDOS 

E-MAIL: administracao@sulpneuspb.com.br  

TELEFONE: 46 3225 3211 

AGÊNCIA: 0495-2 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 74484-0 

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados: 

Lote lttem{ Qtde UN 1 MARCA 1 	Especificação 	 UNITÁRIO 	 TOTAL 

LOTE 03- Recapagem 1400x24 borrachudo comum  
3 1 10 UN VIPAL Recapagem R$ 	 711,630' R$ 	7.116,300 

3 2 15v UN VIPAL VULCANIZAÇÀO R$ 	 110,3801 R$ 	1.655,700 

3 3 50v UN VIPAL Conserto na rccapagem VD 01 7,140 -- R$ 	357,000 

3 4 50/ UN VIPAL Conserto na recapagem VD 02 R$ 	 9,740 R$ 	487,000 

3 5 50' UN VIPAL Conserto na recapagem VD 04 R$ 	 11,040 R$ 	552,000 

3 6 50. 	JUN VIPAL Conserto na recapagem VD 08 R$ 	 33,760 R$ 	1.688,000 

3 7 50 UN VIPAL Conserto na recapagem VD 09 R$ 	 40,260 R$ 	2.013,000 

3 8 50 UN VIPAL Conserto na recapagem VD 10 R$ 	 26,620 R$ 	1.331,000. 

TOTAL GERAL DO LOTE 03 R$ 	15.200,OOQ. 

VALIDADE DA PROPOSTA- 60 dias 

PRAZO DE ENTREGA -5 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇO - CIE 

Pato Branco, 17 de Maio de 2021. 
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Fernando 

De: 	 administracao@sulpneuspb.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 17 de maio de 2021 11:37 
Para: 	 'Fernando' 

Cc: 	 'Fernando de Quadros Abatti' 

Assunto: 	 PROPOSTA CONSÓRCIO 

Anexos: 	 propostafinal.pdf 

Bom dia! 

Segue anexo proposta final Pregão 001/2021 

Att, 

- SULPNEUS (4623OO 
RECAPADORA 	P.flo Orno- PR 



4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTA & SUTIL! RECAPADORA DE PNEU$ LTDA 

CNP3: 17680.732/0001-72/ 
NIRE: 41207545620 

ISABEL.LA ROTTA, brasileira, solteira, menor púbere, Natural de Pato Branco 
- Paraná, nascida em 12/0611999, residente e domiciliado na cidade de Pato 
Branco-PR, na Rua Tocantins, n°. 2953, apto. 1301, Centro, CEP: 85.504-030, 
portadora do CPF/MF n°. 078.983.739-01 e Carteira de Identidade Civil RG n° 
10.526.628-6 expedida pela SSP/PR, neste ato assistida por sua genitora 
JANETE SALMORIA ROTTAJ  brasileira, casada sob regime de comunhão 
parcial de bens, nascida em 29/1011969, residente e domiciliado na cidade de 
Pato Branco-PR, na rua Tocantins, n°. 2953, apto. 1301, Centro, CEP: 85.504-
030, portadora do CPF/MF no. 627.661.989-20 e Carteira de Identidade Civil 

• RG no 4.446.382-2 expedida pela SSP/PR; JANETE SALMORIA ROTTA, 
brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 
29110/1969, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco-PR, na rua 
Tocantins, no. 2953, apto. 1301, Centro, CEP: 85.504-030, portadora do 
CPF/MF no. 627.661.989-20 e Carteira de Identidade Civil RG no 4.446.382-2 
expedida pela SSP/PR e MARIANA FAGGION SUTILI, solteira, de maior, 
Natural de Pato Branco - Paraná, nascida em 04101/1988, residente e 
domiciliado na cidade de Pato Branco-PR, na cidade de Pato Branco-PR, na rua 
Aimoré, n°. 128 Bairro La Salte, CEP 85.505-170, portadora do CPF/MF no. 
066.200.729-84 e Carteira de Identidade Civil RG n° 9.425.172-9 expedida 
pela SSP/PR, únicas sócias da empresa ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE 
PNEUS LTDA, com sede na Via Lateral Dorico Tartari, N°. 5830, Fundos, 
Bairro Fraron, CEP: 85,503-310, Pato Branco - PR, com seu contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41207545620 em data 
de 22/02/2013 e última Alteração Contratual registrada sob o no. 
20163030510 em data de 22/06/2016 e inscrita no CNP)/MF sob o n° 
17.680.73210001-72, resolvem alterar o seu contrato social primitivo e 
demais alterações pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA: Altera-se o nome da sócia ISABELLA ROTTA, em função de 
ratificação sofrida na certidão de nascimento matrícyla: 084442 01 55 1999 1 
00064 418 0038708 01 na data de 20 de dezembro de 2018, que passa a se 
chamar: ISABELLA SALMORIA ROTTA. 

SEGUNDA: A sócia ISABELLA SALMORIA ROTrA, já qualificada no 
preâmbulo desta alteração, em função de completar 18 anos, deixa de ser 
menor púbere e passa a ser de maior. 

CEflTITICO O REGISTRO EM 29/1113018 1542 SOB 	20165943748. 
PROTOCOLO 185943748 DE 23/11/2018. cóoio os VBRZFICAÇO: 

Y 	11805026468. MIRE; 41207545630. 

ffi~ ] 	IQOTTA & SUTILI RECCA PADORA DE ~a LTDA 
7NT,k COMERCIAL 

IIA0DRO ~OS RASEL RI8cAXi 
SECRETÁRIO-GERAL 

CORITIRÃ, 29/1112018 



4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
Fia 

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA ' 

CNPJ: 17.680.732/0001-72 
NIRE: 41207545620 

0, 

TERCEIRA: Altera-se o endereço residencial da sócia ISABELLA SALMORIA 
ROTTA, acima qualificada, que era Rua Tocantins, n°. 2953, apto. 1301, 
Centro, Pato Branco-PR, CEP: 85.504-030, passa a ser: Rua Arariboia, no 
407, Ed. Guerino Zandoná, apt. 401, centro, na cidade de Pato Branco-
PR, CEP 85.501-260. 

QUARTA: A sócia JANETE SALMORIA ROTTA, já qualificada no preâmbulo, 
neste ato denominada sócia retirante, possuidora de 9.000 (nove mil) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 9.000,00 (nove mil 
reais) do capital social da empresa, vende e transfere neste ato a totalidade das 
suas quotas à sócia ISABELLA SALMORIA ROTTA, já qualificada no 
preambulo desta alteração. 

Parágrafo Primeiro: A transação de compra e venda das quotas acima, se dá 
à vista, sendo seu pagamento em moeda corrente nacional, 

Parágrafo Segundo: O sócio retirante dá à sócia ingressante plena, geral e 
irrevogável quitação da venda das quotas, não havendo nada mais a reclamar 
no que tange os negócios da sociedade. 

QUINTA: Em função da alteração sofrida no quadro societário da empresa, o 
capital social da mesma, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um) 
real cada urna, totalmente integralizado em moeda corrente vigente no país 
passa a ser distribuído da seguinte maneira: 

Lj'o 	- rQoTAs_L CAPITAL (R$) 010 

[_ISABELLA SALMORIA ROTA [99.000 99.000,00 66,00 
LMARIANA FAGGION SUTIL! [51.000 	51.000,00 34,00 
[TOTAL  150.000 L 	150.000,00 100,00 

Parágrafo Primeiro: O sócio participa dos lucros apurados anualmente 
cabendo aos sócios de comum acordo a distribuição dos lucros ou perdas 
apuradas. 
Parágrafo Segundo A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 
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Parágrafo Terceiro: Esta sociedade de pessoas unidas pelo "affectio 
societates", não admitindo a venda das quotas para pessoas estranhas ao 
contrato social. 

SEXTA: Altera -se a administração da sociedade que a partir desta data caberá 
à sócia, ISABELL.A SALMORIA ROTTA, com os poderes e atribuições 
ilimitados de representar a sociedade em todos os seus negócios, ativa e 
passivamente, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, 
vedado, no entanto, o exercício em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 

Parágrafo Primeiro: PRO-LABORE: aos sócios e outros que prestarem 
serviços à sociedade fixado em comum acordo, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Segundo - E vedado ao administrador fazer uso da firma na 
prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em 
negócios estranhos ao objeto social. 
Parágrafo Terceiro - Fica facultado ao administrador, nomear procuradores 
para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos 
procuradores, bem como suas limitações. i 
SETIMA: DESIMPEDIMENTO: A administradora declara sob as penas da lei, de 
que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
o presente instrumento. 

NONA: À vista das modificações ora )iadas os sócios, resolvem, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem 
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato 
primitivo e demais alterações contratuais que, adequado às disposições da 

~11~ 

4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

~31: 17.680.73210001-72 
NIRE: 41207545620 
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4a ALTERA(ÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 17.68073210001-72 
NIRE: 41207545620 

referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a 
seguinte redação: 

CONTRATO CONSOLIDADO / 

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 
CNPJ; 17.680.732/0001-72 

NIRE: 41207545620 

ISABELLA SALMORIA ROTTA, brasileira, solteira, natural de Pato Branco - 
. Paraná, nascida em 12106/1999, residente e domiciliado na Rua Araríboía, no 

407, Ed. Guerino Zandoná, apt. 401, centro, CEP 85.501-260, portadora do 
CPF/MF no. 078.983.739-01 e Carteira de Identidade Civil RG no 10.526.628-6 
expedida pela SSP/PR e MARIANA FAGGION SUTILI, solteira, Natural de 
Pato Branco - Paraná, nascida em 04/0111988, residente e domiciliado na 
cidade de Pato Branco-PR, na cidade de Pato Branco-PR, na rua Aimoré, n 0 . 

128 Bairro La Safle, CEP 85.505-170, portadora do CPF/MF no. 066.200.729-
84 e Carteira de Identidade Civil RG a° 9.425.172-9 expedida pela SSP/PR, 
únicas sócias da empresa ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA, 
com sede na Via Lateral Dórico Tartari, N°. 5830, Fundos, Bairro Fraron, CEP: 
85.503-310, Pato Branco - PR, com seu contrato social arquivado na )unta 
Comercial do Paraná sob o NIRE 41207545620 em data de 22/02/2013 e 
última Alteração Contratual registrada sob o n°. 20163030510 em data de 
2210612016 e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.680.73210001-72, 
resolvem, promover a Consolidação do contrato social da empresa e demais 
alterações pelas cláusulas seguintes: 

E 

EM 
PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE 

• 	
PNEUS LTDA. 
SEDE FORO: Via Lateral Dórico Tartari, N°. 5880, Fundos, Bairro Fraron, 
CEP: 85.503-325 Pato Branco - PR. 
PRAZO DE DURACAO: Indeterminado. 
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 22102/2013. 
ATIVIDADE ECONÔMICA: Recauchutagem de pneus (Cnae: 22.12-9-00.), 
comércio varejista e atacadista de pneus, peças e acessórios pra veículos 
automotores (45.30-7-02 e 45.30-7-05), serviço de borracharla (Cnae: 4520-
0/06) e serviço de apoio administrativo (Cnae: 8219-9/99). 
PORTE DA EMPRESADECLARAÇAO DE MICROEMPRESA: Declara, sob as penas 
da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei 
Complementar no 123, de 14112/2006. 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNP): 17.680.73210001 -72 
NIRE: 41207545620 

SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), 
divididos em 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

SÓCIO QUOTAS CAPITAL (R$) % 
LISABELLA SALMORIA ROTTA 99.000 99.000,00 66 

[RIANA FAGGION SUTILI 51.000 51.000,00 34 
TOTAL 150.000 150.00 100 

Parágrafo Primeiro: O sócio participa dos lucros apurados anualmente 
cabendo aos sócios de comum acordo a distribuição dos lucros ou perdas 
apuradas. 
Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela irttegralizaçâo do 
capital social. 
Parágrafo Terceiro: Esta sociedade de pessoas unidas pelo 'affectio 
societates", não admitindo a venda das quotas para pessoas estranhas ao 
contrato social. 

TERCEIRA: ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade caberá a sócia 
ISABELLA SALMORIA ROTTA com os poderes e atribuições ilimitados de/ \fu 
representar a sociedade em todos os seus negócios, ativa e passivamente, 
autorizada o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo Primeiro: PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, 
fixar urna retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Segundo: Fica facultado exclusivamente a administradora, nomear 
procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar o período de 
vigência e os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. 

QUARTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada 
ano, os administradores farão a prestação de contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 

CERTtPICO O REGISTRO EM 29/11/2018 1542 SOB N 20185943740. 
PROTOCOLO: 109943748 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNP): 17.680.73210001-72 
NIRE: 41207545620 

e do balanço de resultado econômico da sociedade, obedecida as prescrições 
Legais de técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos 
proporcionalmente as cotas de capital entre os sócios, podendo os lucros ou 
perdas ser distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

QUINTA: DESIMPEDIMENTO: A administradora declara sob as penas da lei, de 
que não está Impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime f&ímentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra O sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

SEXTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão aos administradores, quando for o 
caso, cabendo um voto a cada cota capital. 

SÉTIMA: A reunião dos sócios será convocada pelos Administradores e/ou 	
6 

sócios, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta 
convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os 
endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade. 

OITAVA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo 
quorum de Instalação e decisão serão pela maioria simples do capital social, 
nos casos em que a lei não exigir quorum maior. 

NONA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS : As quotas são indivisíveis e não {fl 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro 
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 
a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29111/2018 1542 SOB 	20185943748. 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 17.680.73210001-72 
NIRE: 41207545620 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 
Parágrafo única: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios. 

DÉCIMA SEGUNDA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) 
que detenha (m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as 
seguintes faltas graves: por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou 
sócio que tenha sua quota liquidada. 

DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os 
conflitos oriundos deste contrato, o foro da cidade de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com renúncia a qualquer outra, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo 
por si e por seus herdeiros. 

Pato Branco-PR 29 de outubro de 2018. 

i" OFíC° 

ISABELLA SALMORIA RÔTTA - Sócia Administradora 
CPF/MF no. 078.983.739-01 

C\ 
MARIANAFAGGIONSUTILI- Sócia 

CPF/MF n°. 066.200.729-84 

1"f 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNP3: 17.680.732/0001-72 
NIRE: 41207545620 

S. 
)ANET'.SALMORÏA ROTTA- Sócia Retirante 

Sócia Retirante 
CPF/MF n°. 627.661.989-20 

FI 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

JUNTA COMERCIAL 
DOPARANA 	 Junta Comercial do Estado do Paraná 

Em»'FácP 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREM 

Certitcarnos que as ftfcsrnaçbes abaixo constam dos documentos arqtsíiados 

.--•---•-- ............- 

Cone Enipr.wtal: ROTTA & SfJTftJ RECAPADORA be PNEUS LTOA 	 Trotocoio: PRO21335241O 

Na~ JuridIcar Soiedao Empmesna Umflsda 	 j 

NIRE (Sede) 	 CNPJ Data de Ato Constitutivo 1 inicio de Atividade 
41207545620 	 1 17.680.73210001-72 	 22102/2013 	 2210212013 

.

Endereço Completo 
Via Lateral DORICO TARIAR1, N°5880, FUNDOS. FRARON - Pato Branco/PR - CEP 85503-325 

Objeto Social 
Recauchutagem de pneus, comércio varejista e atacadista de pneus, peças e acessórios para vefculos automotores, serviço de borracharla e serviço de 
apoio administrativo. 

Capital Social 	 1 	Porte 	 Prazo de Duração 
P4 150.000,00 (conto e cinquenta mil reais) 	 1 	ME (Microempresa) 	J 	Indeterminado 
Capital Integralizado 	 j 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 	 1 
Dados do Sócio 
Nome 	 CPFICNPJ 	 Participação no caplt8l 	Espécie d*sóclo. Atbninfstvador 	Término do mandato 
1SABELLA SALMORIA 	078.983.739-01 	RS 99.000,00 	 Sócio 	 8 
ROTTA 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participação no capital 	Espécie da sócio Admkdsbador 	Término do mandato 
MARIANA FAGGION SUTIU 066.203.729-84 	P4 51.000,00 	 Sócio 	 N 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Término do mandato 
ISABELLA SALMORIA ROTTA 	 078.983.739-01 

último Arquivamento 	 Situação 
Data 	 Número 	 Atoleventos 	 ATIVA 
2911112018 	 20186043748 	 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE 	 Status 

S
CONTRATO/ESTATUTO 	 SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 1410412021. às 09:37:57 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:Ifwww.empresafacil.pr.gov.br, com o código AFEMOHII. 

1 
PRC2106352410 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Gera) 

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

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

Nome: ROTTA & SUTIL] RECAPADORA DE PNEUS LTDA 
CNPJ: 17.680.732JO001-72 

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 (DAU) 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 

U todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei 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://rfb.gov.br> ou <http:/!www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 12:52:21 do dia 1810112021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1710712021. 
Código de controle da certidão: C7FD.A7FF.632D.OA7C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

9-1-  

1/1 
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o  

Estado do Paraná 	 FI______ 

• 	 Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa-' 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024120698-64 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.680.73210001-72 ' 
Nome: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

/ 
Válida até 0810912021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

www.fazepçbx 
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PARANÁ 
Secretaria de Finanças 

Divisão de Tributos 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

NOME......: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME 
CNPJ/CPF..: 17.680.732/0001-72/'  
CADASTRO..; 000003125000 
ENDEREÇO..: VIA L DORICO TARTARI,005880 - FRARON 
MUNICIPIO.: PATO BRANCO 	UF: PR 

o FINALIDADE: Licitação 

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito 
passivo acima identificado, é CERTIFICADO que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA 
EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA. 

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, 
mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br/>. 

Certidão emitida com base na Lei Municipal. 
Emitida em 14 de Abril de 2021. ,"  
Válida até 90 dias após a data de emissão desta. 
Código/Ano da certidão.............: 0020392/2021 
Código de autenticidade da certidão: 639547075639547 

Certidão emitida gratuitamente. 

9 
ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 

PAR 
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11/05/2021 
	

Consulta Regularidade do Empregador 

[_vita j 	imPrirnír] 

C"IECO 'N~1XA 
CAIX MICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS - CRF 

Inscrição.- 	17.680.732/0001-72 ' 

/ 

Razão Social:ROUA E SUTIl RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME 

Endereço: 	RUA V LA DORICO TARTARI 5880 FUNDOS / FRARON / PATO BRANCO / PR 
1 85503-3 10  

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

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

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021' 

Certificação Número: 2021041602504307814285 

Informação obtida em 1110512021 13:27:36 

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

7 
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2. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ROTTA & SUTILI RECAPJADORA 
CNPJ: 17.680.732/0001-72 / 
Certidão ç0  1196741/2021 

DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

Expedição: 18/01/2021, às 12:47:32 
Validade: 16/07/2021ç 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. ' 

Certifica-se que ROTTA & St3'rILI RECAPDORA DE PNEUS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ri0  17.680.732/0001-72, 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 ri °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa ri °  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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

• necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença coridenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

T 



Recapadora de Pneus 

ANEXO - 
DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Ao Pregoeiro do Consórcio Pinhais 
PREGÃO ELETRONICO N. 00112021 

Pela presente instrumento, a empresa Rotta & Sutili Recapadora de Pneus 
Ltda-Me, inscrita no CNPJ 17.680.7321000142, com sede em Pato Branco-Pr, 
através de seu responsável legal infra-assinado, que: 

1- Até a presenta data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo 
licitatórlo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

II- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera do governo, estando apta 
a contratar com o Poder Público. 

III-Para cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art 7. da Constituição Federal, não empregamos 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, em cumprimento 
ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescida pela Lei n. 9854/99. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilida-
de com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão 
• ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Inciso III, do artigo 9. da Lei 

n. 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, 
sob as penas do Art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

VII - Nos termos do art. 3. da Lei Complementar n. 123/06, a empresa se enq 	situação de micro 
empresa e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão rel.c 	no artigo 3. da 
referida lei. 

Pato Branco; 17 de Maio. d.e 2021. 

7 .68O.732IOOOyi-- 2 
ROTTA & SUTILI RECAPJØRA 

IvAr4o DE PNEUS LTDA - 
VIA LATERAL DÕRICO TA RI, 	ci 7. 
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6° TABELIONATO DE NOTAS 	
Folha/:167/170 

Mareio Machado Teixeira - Tabelião 	 P ' n° : 0005312021 

Rua EmiUano Perneta, 10, Centro Curitiba - Paraná  

Fone/Fax: Oxx41-3232-2109- CNPJ1MF26.995,37810001 66  P. i. n0: 31435440 

Procuração bastante que faz: ROTTA & SUTIL 

i)T,jf CURI1BA' 	RECAPADORA iDE PNEUS LTDA na forma 

i60-Térreo 	abaix 	Coera0 	
AÇ c 

co 
ir 	1) Em rest,o=

l da ~dade  
Paio 
Branco 15 JAN. 202 	PR Selo 	L&J 

Sei, Maurone y  AP--de Andrade  ~4ç)jáf  

CEP 85501-WS PATO í>~,~Nce, e  Ent r e, 9 U eà  

(_\) 	 SAIBAM os que este público instrumento de 
procuração bastante virem, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte1 
e um (11/0112021), nesta cidade e Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná» 
compareceu como outorgante nesta Serventia: 1 - DAS PARTES: 1.1 - OUTORGANTE: 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito; 
privado, com sede e foro na Via lateral Dorico Tartari, 5880 Fundos, Bairro Fraron, na 
cidade de Pato Branco - Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J sob n° 
17.680.732/0001-72 e no NIRE sob o n° 41 2 0754562-0, neste ato representada pari 
sua sócia administradora: ISABELLA SALMORIA ROTTA, brasileira, capaz, solterra 
conforme declarou, natural de Pato Branco - PR, nascida aos 12106/1999, filha dei 
Rodrigo Andre Rotta e Janete Salmoria Rotta, estudante, portadora da Cédula de 
Identidade n°10.526.628-6 SSP/PR, expedida aos 11/0112018, inscrita no CPF sob n° 
078.983.739-01, residente e domiciliada na Rua Tocantins, 2953, na cidade de Pato 
Branco - PR, ora de passagem por esta capital; 1.2 - OUTORGADOS: IVANORJ 
SUTILI, brasileiro, capaz, casado, filho de Artibano Sutili e Vitalina Sutili, natural de 
Sao Lourenço do Oeste - SC, nascido aos 1910611956, do comércio, portador da 
Cédula de identidade n° 2049.454 SSPIPR, expedida aos 09/02/1978, inscrita no CPF 
sob n°337.611.329-72, residente e domiciliado na Rua Aimoré 128, na cidade de Pato 
Branco - FR, JANETE SALMORIA ROTTA, brasileira, capaz, casada, natural de 

¼,J  Francisco Beltrao - PR, nascida aos 29/10/1969, filha de Adair Antonio Salmoria e 
Santina Cecilia Salmoria, auxiliar administrativa, portadora da Cédula de Identidade n° 
4.446.382-2 SSP/PR, expedida aos 19/0111993, inscrita no CPF sob n° 
627.661.989-20, residente e domiciliada na Rua Araribóia, 407, Apto 401, na cidade de 
Pato Branco - PR e RODRIGO ANDRÉ ROTTA, brasileiro, capaz, casado, filho de 
Sergio Estevão Rotta e Amelia Josefina Miele Rotta, natural de Pato Branco - PR, 
nascido aos 14/07/1971, empresário, portador da Cédula de Identidade no 3.597.718-0 ,  
SSP/PR, expedida aos 19101/1993, inscrito no 0FF sob n°724.585.509-91, residente e 1  
domiciliado na Rua Tocantins, 2953, na cidade de Pato Branco - PR, II - DA; 
IDENTIDADE E CAPACIDADE DA OUTORGANTE: A outorgante, representadaj 
conforme Contrato Social e sua 4a  Quarta Alteração e Consolidação Contratual firmada 
em 29/1112018 devidamente registrada sob n° 20185943748 em 29/11/2018, 
arquivada sob protocolo no 185943748 e Certidão Simplificada da Junta Comercial do 
Paraná, emitida em 11/0112021, sendo que os documentos apresentados ficam 
arquivados nestas notas em Contratos Sociais sob n° 386-R: declarando o 
administrador, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que não há alterações' 
contratuais posteriores da que consta na certidão simplificada apresentada, o qual foi 
reconhecida como a própria por mim, Escrevente Juramentado, tendo em vista os 
documentos de identificação que me foram apresentados, cuja capacidade do ato 

'7 
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reconheço e dou fé, til DO MANDATO: Aoutorgante, devidamente representada por 

seu administrador, por este público instrumento e na melhor forma de direito nomeia e, 
constitui seus bastante procuradores os outorgados acima referidos e qualificados. 

PODERES: a quem confere individualmente independentemente da ordem, poderes 
amplos, gerais e ilimitados, para gerir e administrar a firma da outorgante, podendo 
para tanto praticar os seguintes atos: representar junto a quaisquer estabelecimentos 
bancários, inclusive BANCO DO BRASIL SIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, BANCO LTAÚ SIA BANCO 

BRADESCO S/A, COOPERATIVAS DE CRÉDITO, UNIPRIME DO IGUAÇU - 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde e Empresários, 
da Região do Iguaçu, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parque das 
Araucárias - Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, e SI000B INTEGRADO - 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Integrado, podendo abrir e 
movimentar contas correntes, inclusive as já existentes, emitir, aceitar, endossar e 
descontar cheques, fazer depósitos e retiradas, autorizar passes e remessas, inclusive 

; por via eletrônica e TOKEN, para acesso a conta corrente bancária; autorizar passes e 
remessas, requisitar talões de cheques e retirá-los, efetuar saques da poupança, 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas, requisitar e retirar cartão eletrônico, 
movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar resgates/aplicações 
financeiras; utilizar crédito aberto na forma e condições que se encontram, solicitar e 
obter financiamentos de quaisquer naturezas, efetuar transferências/pagamentos por 
qualquer meio, passar recibos, dar quitações, solicitar e obter informações sobre 
saldos existentes nas mesmas, emitir, endossar e aceitar duplicatas, descontar, 

1 caucionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas 
promissórias, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs; assinar toda a 
correspondência da outorgante, inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções 
sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, 
entregar "franco de pagamento", protestos e o que mais preciso for; cobrar e receber 
quaisquer importâncias devidas à outorgante, por qualquer título ou origem, mesmo de 
repartições públicas em geral, passando os competentes recibos e dando quitações, 
inclusive efetuar protestos e crédito, assinar os respectivos recibos e instrumentos,ii 
requerer, retirar aqueles títulos de estabelecimentos bancários aos quais ela haja 
endossado para cobrança, desde que vencidos e não tenham sido pagos pelos 
responsáveis, assim como também de Cartórios, assinando termos de entregas; 
comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio, admitir e demitir empregados, 
fixar- lhes salários e atribuições, assinando as respectivas Carteiras de Trabalho, 
Cartas de Aviso Prévio e demais documentos desta natureza, assinar guias de 
autorização de conta vinculada do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
de seus empregados, representá-la junto a ICP-Brasil, para a obtenção de certificado 
digital, e ainda perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, 
Autarquias de economia mista e paraestatais, pessoas físicas e jurídicas, notadamente' 1 
junto a Delegacia da Receita Federal - Imposto de Renda, ECT - Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, lAPAS, 
Ministério do Trabalho, Juntas de Conciliação e Julgamento, e aí podendo requerer, 
alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar 

A U 
 

Pagar impostos, taxas, receber restituições, receber e expedir 1  ________ 
n.dricias 

___ 	
simples ou registradas, com ou sem valor declarado, inclusive 

jColix Posteaux; comparecer em audiências, concordar, discordar, 
22Pato 	 públicas, licitações, tomadas depreços,J 

rN  

if-lco que o seio dei 
rr) 
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A UTE 

Em 

Pato 
Branco 

podendo assinar propostas de preço, proposta técnica, fazer e assinar dec1araÇões1 
juntar e retirar documentos, cumprir exigências; constituir advogados com os poderes1 
contidos na cláusula adjudicia et extra para defendê-la em toda e qualquer ação em 
que a mesma figure como autora, ré, opoente ou mandante; e os de transigir, desistir, 
recorrer, receber, passar recibos, dar quitações, e praticar enfim, todos os demais 
atos, necessários ao cabal e fiel desempenho do presente mandato. IV - DO 

SUBSTABELECMENTO: podendo somente substabelecer os poderes contidos 

na cláusula ad judicia, na pessoa de advogado devidamente habilitado: V - DO 

PRAZO DE EFICÁCIA: tendo o presente instrumento validade até aos oito dias do1 
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (0810112022), de acordo como ! 

 

parágrafo Terceiro da Cláusula Sexta. (sob minuta apresentada). VI - DAS1 

DECLARAÇÕES DA MANDANTE: A outorgante declara, através de seu 
representante: a) que se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações e 
declarações prestadas neste ato e pela veracidade dos documentos apresentados, 
ciente das sanções previstas no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, de modo a 
isentar este Serviço Notarial por qualquer responsabilidade nesse sentido; b) quei. 
conferiu e corrigiu os poderes, qualificação dos mandatários, objeto, prazo, 
possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as demais cláusulas principais 
e adjacentes do presente, estando tudo em conformidade com a sua solicitação. c) 
que tem ciência de que toda e qualquer alteração do presente instrumento só poderá 
ser feita através da lavratura de um novo ato. d) JUCEPAR. A parte outorgante foi 
cientificada por este tabelião da existência e do teor do Provimento 42/2014 da 
Corregedoria nacional de Justiça que determina ser obrigatório para este 
Tabelionato proceder ao envio postal de cópia do presente instrumento de 
procuração para a Junta Comercial do Estado, para a devida averbação junto aos 
atos constitutivos da empresa, da existência de quaisquer procurações que outorgue 
poderes de administração, gerência de negócios ou movimentação de conta corrente 
vinculada o empresário individual, sociedade empresária ou cooperativa. Ao custo total 
do presente instrumento foi acrescido o valor devido pela obrigatória expedição de: 
cópias autenticadas deste instrumento. Vil CERTIFICA O TABELIÃO: a), 
Aconselhamento Notarial: Que os outorgados, ao utilizar o presente instrumento,: 
deverão se pautar em postulados de probidade, correção e boa fé, sendo que os 
mesmos responderão por eventuais faltas ou excessos cometidos, na forma prevista 
no Código Civil Brasileiro, b) Escreventes; na lavratura deste instrumento, participou o 
Escrevente abaixo indicado, praticando as seguintes ações: recepção e 
aconselhamento das partes, identificação e verificação da capacidade,, qualificação 
legal, elaboração do ato e sua redação, diligências indispensáveis ou convenientes ao 
ato e coleta das assinaturas, c) Funrejus: Foi apresentada a Guia de FUNREJUS n° 
14000000006472140-5 R$ 21,95 11/01/2021, (vinte e um reais e noventa e cinco 
centavos), paga no prazo legal. d) Fé Notarial: Dou fé das declarações contidas neste 
instrumento, dos documentos apresentados e arquivados, ou não, das autenticações 
feitas e de que o presente ato foi assinado pela parte presentes. Viii- DO 
ENCERRAMENTO: E assim como disse, me foi pedido e mandei digitar o presente 
instrumento, o qual depois de ser lido com tempo suficiente para a assimilação do 

°Mt conforme, aceita em todos os seus termos e da forma como foi 
4igLdQ..11ao assinado perante mim, EDER HAGY RIBEIRO, Escrevente que o - 

 WM41% Eu, MÁRC1O MACHADO TEIXEIRA, TABELIÃO, que o subscrevo e 
ou te. O Presente instrumento foi protocolado no livro de protocolo geral desta 
AURA sot no  OQ/242-4- em data de 1110112021. (CUSTAS = 404,62. VRC 

ílco 	
9/ 
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R$ 87,80 + Selo R$ 1,80 + Funrejus=R$ 21,95 + Fadep = R$ 4,39 + Distribuição R$ 
0,00 + ISS = R$ 3,51 ). (a.a.) ISABELLA SALMORIA ROTTA, MARCIO MACHADO 
TEIXEIRA - Tabelião, Nada Mais. Trasladada na mesma data. Está conforme ao seu 
original ao qual me reporto e dou fé. 

FUNARPEN — SELO DIGITAL N° 1813894TRAA00Õ00000786218, 	111 	-LEI 
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros 

Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação. 

No sou um robô 
reCAPTCHA 

Pflv.ddid. - rumo. 

Download 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/05/2021 14:48:24 

Informações da Pessoa Jurídica: =Jo Social: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA,' 
: 17.680.732/0001-72 -" 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta" 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta' 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta ," 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta-" 

Rara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



FI. 

• •• 

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei O  13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

0 
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Empresa Fácil Paraná 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

• PROTOCOLO: 185943748 
• DATADO PROTOCOLO: 16/11/2018 
• NÚMERO DE REGISTRO: 41207545620 
• ARQUIVAMENTO: 20185943748 
• EMPRESA: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

Contrato (https://www.empresafacil.pr . gov. br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-

eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUOMjk5ODExNF8xODU5NDM3NDgucGRm/download/2/pessoall 3715/co_protocolo/PRP1 831012536) 

www.empresafacil.pr.gov.br/Iista-de-documentos/?protocolo=PRP1  831 012536 	 1/1 



4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 17.680.732/0001-72 
NIRE: 41207545620 

ISABELLA ROTTA, brasileira, solteira, menor púbere, Natural de Pato Branco 
- Paraná, nascida em 12/06/1999, residente e domiciliado na cidade de Pato 
Branco-PR, na Rua Tocantins, n°. 2953, apto. 1301, Centro, CEP: 85.504-030, 
portadora do CPF/MF no. 078.983.739-01 e Carteira de Identidade Civil RG no 
10.526.628-6 expedida pela SSP/PR, neste ato assistida por sua genitora 
JANETE SALMORIA ROTTA, brasileira, casada sob regime de comunhão 
parcial de bens, nascida em 29/10/1969, residente e domiciliado na cidade de 
Pato Branco-PR, na rua Tocantins, no. 2953, apto. 1301, Centro, CEP: 85.504-
030, portadora do CPF/MF no. 627.661.989-20 e Carteira de Identidade Civil 
RG no 4.446.382-2 expedida pela SSP/PR; JANETE SALMORIA ROTTA, 
brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 
29/10/1969, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco-PR, na rua 
Tocantins, no. 2953, apto. 1301, Centro, CEP: 85.504-030, portadora do 
CPF/MF n°. 627.661.989-20 e Carteira de Identidade Civil RG no 4.446.382-2 
expedida pela SSP/PR e MARIANA FAGGION SUTILI, solteira, de maior, 
Natural de Pato Branco - Paraná, nascida em 04/01/1988, residente e 
domiciliado na cidade de Pato Branco-PR, na cidade de Pato Branco-PR, na rua 
Aimoré, no. 128 Bairro La Salie, CEP 85,505-170, portadora do CPF/MF no. 
066.200.729-84 e Carteira de Identidade Civil RG n° 9.425.172-9 expedida 
pela SSP/PR, únicas sócias da empresa ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE 
PNEUS LTDA, com sede na Via Lateral Dorico Tartari, N°. 5830, Fundos, 
Bairro Fraron, CEP: 85.503-310, Pato Branco - PR, com seu contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41207545620 em data 
de 22/02/2013 e última Alteração Contratual registrada sob o no. 
20163030510 em data de 22/06/2016 e inscrita no CNP.J/MF sob o n° 
17.680.732/0001-72, resolvem alterar o seu contrato social primitivo e 
demais alterações pelas cláusulas seguintes: 

L.) 	PRIMEIRA: Altera-se o nome da sócia ISABELLA ROTTA, em função de 
ratificação sofrida na certidão de nascimento matrícula: 084442 01 55 1999 1 
00064 418 0038708 01 na data de 20 de dezembro de 2018, que passa a se 
chamar: ISABELLA SALMORIA ROTTA. 

SEGUNDA: A sócia ISABELLA SALMORIA ROTTA, já qualificada no 
preâmbulo desta alteração, em função de completar 18 anos, deixa de ser 
menor púbere e passa a ser de maior. 

1 

1 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 4 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA (1 

CNPJ: 17.680.732/0001-72 
NIRE: 41207545620 

TERCEIRA: Altera-se o endereço residencial da sócia ISABELLA SALMORIA 
ROTTA, acima qualificada, que era Rua Tocantins, n°. 2953, apto. 1301, 
Centro, Pato Branco-PR, CEP: 85.504-030, passa a ser: Rua Arariboia, no 
407, Ed. Guerino Zandoná, apt, 401, centro, na cidade de Pato Branco-
PR, CEP 85.501-260. 

QUARTA: A sócia JANETE SALMORIA ROTTA, já qualificada no preâmbulo, 
neste ato denominada sócia retirante, possuidora de 9.000 (nove mil) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 9.000,00 (nove mil 
reais) do capital social da empresa, vende e transfere neste ato a totalidade das 
suas quotas à sócia ISABELLA SALMORIA ROTTA, já qualificada no 
preâmbulo desta alteração. 

Parágrafo Primeiro: A transação de compra e venda das quotas acima, se dá 
à vista, sendo seu pagamento em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Segundo: O sócio retirante dá à sócia ingressante plena, geral e 
irrevogável quitação da venda das quotas, não havendo nada mais a reclamar 
no que tange os negócios da sociedade. 

QUINTA: Em função da alteração sofrida no quadro societário da empresa, o 
capital social da mesma, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um) 
real cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente vigente no país 
passa a ser distribuído da seguinte maneira: 

SÓCIO QUOTAS CAPITAL (R$) % 

ISABELLA SALMORIA ROTTA 99.000 99.000,00 66,00 

MARIANA FAGGION SUTILI 51.000 51.000,00 34,00 

TOTAL 150.000 150.000,00 100,00 

uto! t  

Parágrafo Primeiro: O sócio participa dos lucros apurados anualmente 
cabendo aos sócios de comum acordo a distribuição dos lucros ou perdas 
apuradas. 
Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 
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4a ALTERAÇÃO' CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
Fia 	 - 

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 
CNPJ: 17.680.732/0001-72 

NIRE: 41207545620 

Parágrafo Terceiro: Esta sociedade de pessoas unidas pelo "affectio 
societates", não admitindo a venda das quotas para pessoas estranhas ao 
contrato social. 

SEXTA: Altera-se a administração da sociedade que a partir desta data caberá 
à sócia, ISABELLA SALMORIA ROTTA, com os poderes e atribuições 
ilimitados de representar a sociedade em todos os seus negócios, ativa e 
passivamente, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, 
vedado, no entanto, o exercício em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 

u 	Parágrafo Primeiro: PRO-LABORE: aos sócios e outros que prestarem 
serviços à sociedade fixado em comum acordo, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Segundo - E vedado ao administrador fazer uso da firma na 
prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em 
negócios estranhos ao objeto social. 
Parágrafo Terceiro - Fica facultado ao administrador, nomear procuradores 
para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos 
procuradores, bem como suas limitações. 

SETIMA: DESIMPEDIMENTO: A administradora declara sob as penas da lei, de 
que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com 
o presente instrumento. 

NONA: À vista das modificações ora ajustadas, os sócios, resolvem, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem 
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato 
primitivo e demais alterações contratuais que, adequado às disposições da 

o 
f_1~ 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 17.680.73210001-72 
NIRE: 41207545620 

sttwx~, -p 

referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a 
seguinte redação: 

CONTRATO CONSOLIDADO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDÂ 

CNPJ: 17.680.732/0001-72 
NIRE: 41207545620 

ISABELLA SALMORIA ROTTA, brasileira, solteira, natural de Pato Branco - 

Paraná, nascida em 12/06/1999, residente e domiciliado na Rua Arariboia, no 
407, Ed. Guerino Zandoná, apt. 401, centro, CEP 85.501-260, portadora do 
CPF/MF no. 078.983.739-01 e Carteira de Identidade Civil RG no 10.526.628-6 
expedida pela SSP/PR e MARIANA FAGGION SUTILI, solteira, Natural de 
Pato Branco - Paraná, nascida em 04/01/1988, residente e domiciliado na 
cidade de Pato Branco-PR, na cidade de Pato Branco-PR, na rua Aimoré, no. 
128 Bairro La Salie, CEP 85.505-170, portadora do CPF/MF no. 066.200,729-
84 e Carteira de Identidade Civil RG n° 9.425.172-9 expedida pela SSP/PR, 
únicas sócias da empresa ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA, 
com sede na Via Lateral Dórico Tartari, N°. 5830, Fundos, Bairro Fraron, CEP: 
85.503-310, Pato Branco - PR, com seu contrato social arquivado na Junta 
Comercial do Paraná sob o NIRE 41207545620 em data de 22/02/2013 e 
última Alteração Contratual registrada sob o no. 20163030510 em data de 
22/06/2016 e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17680.73210001-72, 
resolvem, promover a Consolidação do contrato social da empresa e demais 
alterações pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE 
PNEUS LTDA. 
SEDE FORO: Via Lateral Dórico Tartari, N°. 5880, Fundos, Bairro Fraron, L) 	CEP: 85.503-325 Pato Branco - PR. 
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. 
INICIO DAS ATIVIDADES: 22/02/2013. 
ATIVIDADE ECONÔMICA: Recauchutagem de pneus (Cnae: 22.12-9-00), 
comércio varejista e atacadista de pneus, peças e acessórios para veículos 
automotores (45.30-7-02 e 45.30-7-05), serviço de borracharia (Cnae: 4520-
0/06) e serviço de apoio administrativo (Cnae: 8219-9/99). 
PORTE DA EMPRESA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara, sob as penas 
da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei 
Complementar no 123, de 14/12/2006. 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 17.680.73210001-72 
NIRE: 41207545620 

SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), 
divididos em 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

SÓCIO QUOTAS CAPITAL (R$.) % 

ISABELLA SALMORIA ROTTA 99.000 99.000,00 66 
MARIANA FAGGION SUTILI 51.000 51.000,00 34 
TOTAL 150.000 150.000,00 100 

Parágrafo Primeiro: O sócio participa dos lucros apurados anualmente 
• 	cabendo aos sócios de comum acordo a distribuição dos lucros ou perdas 

apuradas. 
Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 
Parágrafo Terceiro: Esta sociedade de pessoas unidas pelo "affectio 
societates", não admitindo a venda das quotas para pessoas estranhas ao 
contrato social. 

TERCEIRA: ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade caberá a sócia 
ISABELLA SALMORIA ROTTA com os poderes e atribuições ilimitados de 
representar a sociedade em todos os seus negócios, ativa e passivamente, 
autorizada o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

S 	Parágrafo Primeiro: PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Segundo: Fica facultado exclusivamente a administradora, nomear 
procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar o período de 
vigência e os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. 

QUARTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada 
ano, os administradores farão a prestação de contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 
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4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO " 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 17.680732/0001-72 
NIRE: 41207545620 

e do balanço de resultado econômico da sociedade, obedecida as prescrições 
legais de técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos 
proporcionalmente as cotas de capital entre os sócios, podendo os lucros ou 
perdas ser distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

QUINTA: DESIMPEDIMENTO: A administradora declara sob as penas da lei, de 
que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

SEXTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sóclos 
deliberarão sobre as contas e designarão aos administradores, quando for o 
caso, cabendo um voto a cada cota capital. 

SÉTIMA: A reunião dos sócios será convocada pelos Administradores e/ou 	
6 

sócios, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta 
convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para os 
endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade. 

OITAVA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo 
quorum de instalação e decisão serão pela maioria simples do capital social, 	/S 

nos casos em que a lei não exigir quorum maior.  

• , 	NONA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não •'f 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro 
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de ...... 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 
a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
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CNP): 17.680.73210001-72 
NIRE: 41207545620 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado, 
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios. 

DÉCIMA SEGUNDA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) 
que detenha (m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as 
seguintes faltas graves: por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou 
sócio que tenha sua quota liquidada. 

DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os 
conflitos oriundos deste contrato, o foro da cidade de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo 
por si e por seus herdeiros. 

Pato Branco-PR 29 de outubro de 2018. 
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ISABELLA SALMORIA ROTTA - Sécia Administradora 
CPF/MF no. 078.983.739-01 

:L\ 

MARIANA FAGGIONSU'TILI- Sócia 
CPF/MF no. 066.200.729-84 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/1112018 15:42 SOB N 20185943748. 
PROTOCOLO: 185943748 DE 23/1112018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11805026466. NIRE: 41207545620. 

	

1 	ROTTA & SUTILI RECAPADORÃ DE PNEUS LTDA 
JUNTA COMERCIAL 1 

	

00 PARAMN J 	LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCALA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 2911112018 
www. empresafacil pr.gov  br 

Fis 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 15:42 SOB N 20185943748. 
PROTOCOLO: 185943748 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11805026466. NIRE: 41207545620. 
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

LF.ANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 29/11/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

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



4a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO (FIk_a2 

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA 	- 
CNP): 17.680.73210001-72 

NIRE: 41207545620 

)ANETE'.SALMORICA ROTTA- Sócia Retirante 
Sócia Retirante 

CPF/MF no. 627.661.989-20 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2019 15:42 SOB N 20185943748. 
PROTOCOLO: 185943748 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11805026466. MIRE: 41207545620. 
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00 ~AlAJ 	 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 29/11/2018 
www . empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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17/0512021 	 Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 
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Receita Federal * 	Zt tí'it. 	
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Confirmação de Autenticidade das Certidoe 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 17.680.732/0001-72 

Data da Emissão 18/0112021 

Hora da Emissão : 12:52:21 

Código de Controle da Certidão : C7FD.A7FF.632D.OA7C 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 18/01/2021, com validade até 17/0712021. 

[Página Anterior] 
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17/05/2021 
	

Consulta a certidões emitidas pela Sefa 1 Secretaria da Fazenda 

1 Consulta a certidões emitidas pela Sefa (---. 
Z, 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da 
Fazenda 

Informações do Documento 

Certidão 	024120698-64 

Tipo 	 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática 

CNPJ 17.680.73210001-72 
Fornecida para o ROTTA & SUT!Ll RECAPADORÃ DE PNEUS LTDA ME 

Emissão 	11/05/2021 13:21:28 

Data de Validade 08/09/202 1 

[voItaj 

© Secretaria da Fazenda - SEFA 
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR 
Localização 

www.fazenda. pr.gov, br/ServicosfConsu Itar-certidoes-emitidas-Sefa 	 1/1 



MUNICiPIO DE PATO BRANCO PARANÁ 
Secretaria de Finanças 

Divisão de Tributos 

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

NOME......: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME 
CNPJ/CPF. . : 17.680.732/0001-72 
CADASTRO..: 000003125000 
ENDEREÇO..: VIA L DORICO TARTARI,005880 - FRARON 
MUNICIPIO.: PATO BRANCO 	UF: PR 

FINALIDADE: Licitação 

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito 
passivo acima identificado, é CERTIFICADO que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA 
EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA. 

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, 
mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br/>. 

Certidão emitida com base na Lei Municipal. 
Emitida em 14 de Abril de 2021. 
Válida até 90 dias após a data de emissão desta. 
Código/Ano da certidão.............: 0020392/2021 
Código de autenticidade da certidão: 639547075639547 

Certidão emitida gratuitamente. 

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 

o 



16/04/2021 

•2810312021  

Data de Validade 	 Número do CRF 

1610412021 a 1310812021 	 2021041602504307814285 

2810312021 a 2610412021 	2021032804190701003670 

0910312021 	 0910312021 a 0710412021 	2021030902481751951889 

Data de 
Emissão/Leitura 

18102/2021 18102/2021 a 19103/2021 

30/0112021 .30101/2021 a 28/02/2021 

11/01/2021 11/01/2021 a 09/0212021 

2311212020 2311212020 a 2110112021 

0411212020 0411212020 a 02/01/2021 

1511112020 1 1511112020 a 1411212020 

2711012020 27/10/2020 a 2511112020 

0811012020 10811012020 a 0611112020 

19/0912020 	 1910912020 a 1811012020 

3 1/08/2020 	 3110812020 a 2910912020 

Dúvidas mais F,t4ício 1 V - 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 17.680732/0001-72 
Razão social: ROTTA E SUTIL! RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME 

12/08/2020 

• 2410712020 

05/07/2020 

18/03/2020 

28/02/2020 

09/02/2020 

20/01/2020 

29/12/2019 

08/12/2019 

15/11/2019 

25/10/2019 

06/10/2019 

17/09/2019 

29/08/2019 

10/08/2019 

22/07/2019 

03/07/2019 

-1 A/fl/')fl1 o 

1210812020 a 1010912020 

24107/2020 a 2210812020 

0510712020 a 0310812020 

18/03/2020 a 1510712020 

28102/2020 a 2610612020 

0910212020 a 0910312020 

20/0112020 a 1810212020 

2911212019 a 2710112020 

08/1212019 a 0610112020 

15/11/2019 a 1411212019 

2511012019 a 2311112019 

06/10/2019 a 0411112019 

1710912019 a 1611012019 

2910812019 a 2710912019 

1010812019 a 0810912019 

22/07/2019 a 2010812019 

03107/2019 a 0110812019 

IAIAA/)A1O 1Ifl7I')fl1O 

2021021802573087328340 

2021013004134993495682 

2021011103520539677353 

2020122305054392955365 

2020120403310564125416 

1 2020111503083733999028  
2020102704343630537319 

2020100804041596102168 

2020091904133056496220 

2020083104110034906065 

2020081204403969294725 

2020072404273644451038 

2020070503571804762384 

2020031804384843233738 

2020022803522007617290 

2020020903235308569210 

2020012008284436770144 

2019122904511395892929 

2019120805171957729566 r261 9' 1 '11521224^9'22038-9-09 

2019102504064311924701 

2019100603090837617688 

2019091704000861375979 

2019082904591477877584 

2019081003232938387001 

2019072202053017980028 

2019070303334628239542 
1 



Emissão/Leitura 	-- 	

Data de Validade 
	

Número do GRF 

2610512019 	 26105/2019 a 2410612019 
	

2019052602515194059756 

Ra 

Resultado da consulta em 1710512021 14:50:59 

Voltar 



a. 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

Ra 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 17.680.732/0001-72 
Certidão n ° : 1196741/2021 
Expedição: 18/01/2021, às 12:47:32 
Validade: 16/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

e 	Certifica-se que ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.680.732/0001-72, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 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. 

o 	INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestÕcs; cndt@tstjs br 



RD7ZOnL=r 
Av. Natalino Faust, N°810,6. Luther KIng. 
CEP 85805-147 - Francisco Beltrao - Parana. 
Fone: (46)3524-1266 / (46) 3524-2375 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0112021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Pregoeiro do Consórcio Pinhais 

Razão Socia1:RECAPADORA,fARRECAS LTDA -EPP 
. 	 CNPJ:o5.689.415/0001-38 / 

Endcreço:Avenida Natalino Faust,n 061o, Bairro Luther King, Francisco Beltrão-PR,CEP:85.605-147 
E-mail: recapadoramarrecas@recapadoramarrecas.com.br  
Telefone: (46) 3524-1266 
Agência:4342 
Conta Bancária n0 :744001-4 
Banco:756 Sicoob Vale Iguaçu 

Anraíntrimns ntwa nrnnnst d nr'ns n2rn f mimentn dns 1nt ahnixn deh1hadns: 

VALOR ALOR 
 

LOTE ITEM QTDE 
ESTIMADA UNJD CÓD ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 

Á MARC A 
MÁXIMO MÁXIMO  ESTIMADO 

LOTE 04 - RECAPAGEM 1400X24 BORRACHUDO RADIAL -" 
4 1 20 	/ UN 1 Recapagem R$ 1.440,00 R$ 28.800,00 BOREX 
4 2 30 / UN 2 Vulcanização R$ 350,00 R$ 10.500,00" BOREX 

4 3 80 / UN 6 
Conserto na Recapagem 

R$ 4,00 	/ R$ 320,0V RAYTAK 
VDO1 / 

4 4 80 UN ' 
Conserto na Recapagem R$ 20,00 / R$ 1.600,00 " RAYTAK 
VDO2  

4 5 80 , UN 8 
Conserto na Recapagem R$ 22.00 / R$ 1.760 ,00/ RAYTAK 
VD04 

4 6 80. 	. UN Conserto na Recapagem R$ 65,00 / R$ 5.200,00 / RAYTAK 
VDO8 / 

4 7 80 . UN  
Conserto na Recapagem 

R$ 20,00 / R$ 1.600,001 RAYTAK VD 09 

4 8 80 UN 11 
Conserto na Recapagem 

R$ 26,50 	/ R$ 2.120,00' RAYTAK 
VJ)10 

VALOR MAXIMO TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE R$ 	 R$ 51.900,00/ 

' 1 VALOR 	
VALOR 

LOTE ITEM QTDE 	
UNID Cól) ESPECIFICAÇÃO 	 1 UNITÁRIO 1 TOTAL 

	
MARCA 

ESTIMADA 	 MÁXIMO MÁXIMO 1 
ESTIMADO 

LOTE 05— RECAPAGEM 17.5X25 BORRACHUDO RADIAL/ 
5 	1 	20 // 	UN 	1 	Recapagem 	R$ 1.550,00 ,-  R$ 31.000,00 BOREX 
5 	2 	30 	 UN 	2 	Vulcanização 	 R$ 360,00 7 R$ 10.800,00. ,  BOREX 

Conserto na Recaam 5 	3 	80 , 	UN 	6 	
VD 01 / 
	

R$ 4,00 / R$ 320,00/ RAYTAK 



. 

5 4 80 EJN ' 
Conserto na Recapagem R$ 15,00 1200,00 RAYTAK 
VDO2  

5 5 80 t.JN 8 
Conserto na Recapagem R$ 20,00 R$ 1.600,09 RAYTAK 
VD04  

5 6 80 UN 
Conserto na 

' 
Recapagem R$ 20,00 R$ 1.600,09/ RAYTAK 

VDO8 / 

5 7 80 UN 10 Conserto na Recapagern R$ 15,00 R$ 1.200,0V/ RAYTAK 
VD 09 / 

5 	8 
Conserto na Recapagem 	12,12 	R$ 969,60 	IRAYTAK 80 	UN 	11 // 
VD1O  

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE R$ 	 R$ 48.689,60 / 

-VALOR 
VALOR 

LOTE ITEM 
FQE

E 
IMADA 

UNID CÔO ESPECIFICAÇAO UNTÁRIO 
TOTAL 
MÁXIMO 

MARCA 

LOTE 08 - RECAPAGEM A FRIO 275180 R 22.5 BORRACHUDO 

MÁXIMO 
/ 

ESTIMADO 

8 	11 8 JUN 1 Recapagem 	/ R$414,00 R$ 3.312,00 BOREX 

8 2 10 UN 2 Vulcanização / R$ 12,00 R$ 120,00" BOREX 

8 3 10 UN 3 
Conserto na Recapagem R$ 3,70 R$ 37,00 / RAYTAK 
CR 20 	/  

8 4 10 UN 4 
Conserto na Recapagem R$ 1,00 R$ RAYTAI( 
CR 40 

8 5 10 
Conserto na Recapagem 	 R$ 1,00 	R$ 	 RAYTAK UN 	5 CR42•'  

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE R$ 	 R$ 3.489,00 / 

Valor Total da Proposta:R$104.078,6o(Cento  e quatro mil,setenta e oito reais e sessenta centavos.) 

Validade da proposta: 6o (sessenta) dias/ 
Prazo de entrega: Conforme Edital. 

[1J 
Francisco Beftro - PR, 17 de Maio 2021 

Anderson kembach / Sócio Administrador 
-04 / RG; 13.315.345-4 SSPÍPR 

r0568941510001481  
RECAPADOr 

MARRECAS LTDA - EPP 
Av. Natalino Faust, 610 

Luther King 
- CEP 85605-147 

L Francisco Beltrão 
- Paraná 

91,  



Fernando 

De: Iliane Rochemback <iliane@recapadoramarrecas.com.br > 

Enviado em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 14:26 
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br  

Cc: fernandoabatti@hotmail.com  
Assunto: Proposta Atualizada 
Anexos: Proposta Atualizada Pinhais.pdf 

Boa tarde Fernando 

Segue a Proposta atualizada referente ao Pregão Eletrônico de Recapagens N201/2021, 

Por favor confirmar o recebimento deste email... 

qualquer dúvidas entrar em contato. 

Att. 

Iliane 

Iliane Rockembach 
Administrativo 

-/ __ • / a• -/Iit/ -- f- 
	

(4) 99912-3 (4)24-1266 

o 



Quarta Alteração Contratual e Consolidaçã6do Contrato Social da Sociedade: 
RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNP3: 05.689.415/0001-38 

NIRE:41207989790 

ANDERSON ROCKEMBACH, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, nascido em 24/05/1976, portador da Carteira de Identidade RG n°. 13.315.345-4 

SSP/PR, expedida em 30/05/2011, inscrito no CPF n°. 015.061.349-04, residente e domiciliado 

à Rua Sergipe, n° 1450, Apto 1002, Edifício Gran Viliage, Bairro Alvorada, CEP 85.601-040 em 

Francisco Beltrão/PR e IUANE TRISKA ROCKEMBACH, brasileira, casada sob regime de 

comunhão parcial de bens, nascida em 20/12/1977, empresária, inscrita no CPF n°. 

033.371.149-11, portadora da carteira de identidade RG n°. 7.775.200-5 S5P/PR residente e 

domiciliada Rua Sergipe, n° 1450, Apto 1002, Edifício Gran Village, Bairro Alvorada, CEP 

85.601-040 em Francisco Beltrão/PR, únicos sócios da empresa RECAPADORA MARRECAS 

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob no. 05.689.415/0001-38, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 04 de junho de 2003, sob NIRE 	Ç') 
41207989790, com sede e foro Avenida Natalino Faust, n° 610, Bairro Luther King em 

Francisco Beltrão/PR, CEP 85.605-147, última alteração contratual registrada em 20 de 

novembro de 2018, sob n° 20186019653, resolvem assim, proceder a Quarta Alteração e a 

Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade que antes era: Reforma de pneumáticos 	fl fl 
usados; Serviços de borracharia para veículos autõmotores, passa a ser: Reforma de 

pneumáticos usados; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo 

de pneumáticos e câmaras de ar; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 

automotores. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da sociedade que antes era no valor de R$ 750.000,00 

(Setecentos e Cinquenta Mil Reais), fica elevado para de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil 

Reais), sendo o aumento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta Mil Reais), integralizados 

através da transferência da conta dos lucros acumulados. 

a) O sócio ANDERSON ROCKEMBACH, que possuía R$ 575.000,00 (Seiscentos e Setenta e 

Cinco Mil Reais), passa a ter R$ 720.000,00 (Setecentos e Vinte Mil Reais) sendo o 



- toifla 2 - 

Quarta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Sociedade: 

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNPJ: 05.689.415/0001-38 
NIRE :41207989790 

aumento no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), integrailzados através 

da transferência da conta dos lucros acumulados. 

b) A sócia IUANE TRISKA ROCKEMBACH, que possuía R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil 

Reais), passa a ter R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) sendo o aumento no valor de R$ 

5.000,00 (Cinco Mil Reais), integralizados através da transferência da conta dos lucros 

acumulados. 

O capital fica assim distribuído pelos sócios: 

QUOTAS VALOR % 

720.000 720.000,00 90 

80.000 80.000,00 10 

800.000 800.000,00 100 

ANDERSON ROCKEMBACH 

IUANE TRISKA ROCKEMBACH 

TOTAL 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica constituída a filial no. 01 da sociedade, situada na Rua Das 

Violetas, ri 0 . 19, Bairro Alvorada em Marmeleiro/PR, CEP 85.615-000, para a qual se destaca o 

valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) do capital social, para efeitos contábeis. 

Parágrafo único: A filial terá como atividade: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de 

ar; Reforma de pneumáticos usados; Serviços de borracharia para veículos automotores; 

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Alteração do Contrato 

Social da sociedade. 

CLÁUSULA QUINTA: Em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei 10.40612002, os 

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 

assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 

que, adequado às disposições da referida lei n°. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, 

passa a ter a seguinte redação: 
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RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

ANDERSON ROCKEMBACH, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, nascido em 24/05/1976, portador da Carteira de Identidade RG n°. 13.315.345-4 

SSP/PR, expedida em 30/05/2011, inscrito no CPF no. 015.061.349-04, residente e domiciliado 

à Rua Sergipe, no 1450, Apto 1002, Edifício Gran Viliage, Bairro Alvorada, CEP 85.601-040 em 

Francisco Beltrão/PR e IUANE TRISKA ROCKEMBACH, brasileira, casada sob regime de 

comunhão parcial de bens, nascida em 20112/1977, empresária, inscrita no CPF n°. 

033.371149-11, portadora da carteira de identidade RG no, 7.775.200-5 SSP/PR, residente e 

domiciflada Rua Sergipe, no 1450, Apto 1002, Edifício Gran Viliage, Bairro Alvorada, CEP 

85.601-040 em Francisco Beltrão/PR, únicos sócios da empresa RECAPADOR.A MARRECAS 

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNP) sob n°. 05.689.415/0001-35, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 04 de junho de 2003, sob NIRE 

41207989790, com sede e foro Avenida Natalino Faust, no 610, Bairro Luther King em 

Francisco Beltrão/PR, CEP 85.605-147, última alteração contratual registrada em 20 de 

novembro de 2018, sob no 20186019653, resolvem assim, proceder a Consolidação do 

Contrato Social, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social RECAPADORA MARRECAS 

LTDA - EPP, e terá sede Avenida Natalino Faust, n° 610, Bairro Luther King em Francisco 

Beltrão/PR, CEP 85.605-147. 

CLÁUSULA SEGUNDA; Declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição 

de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/1212006. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: Reforma de pneumáticos usauos; serviços 

de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de 

ar; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem filial n°. 01, situada na Rua Das Violetas, n°. 19, Bairro 

Alvorada em Marmeleiro/PR, CEP 85.615-000, para a qual se destaca o valor de R$ 

100.000,00 (Cem Mil Reais) do capital social, para efeitos contábeis. 

Pargrpfp único: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; Reforma de 

pneumáticos usados; Serviços de borrachana para veículos automotores; Serviços de 

alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), divididos em 

800.000 (oitocentas mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, assim distribuídas: 

	

QUOTAS 	VALOR 	% 

ANDERSON ROCKEMBACI-1 	 720.000 	720,000,00 	90 

ILIANE TRISKA ROCKEMBACH 	 80.000 	80.000,00 	10 

TOTAL 	 800.000 	800.000,00 	100 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros, sob qualquer título, sem o prévio consentimento do outro Sócio, ficando assegurado 

a este a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que 

possuírem, observando o seguinte: 

1 - o Sócio alienante deverá comunicar o outro por escrito, a sua intenção de venda de suas 

quotas, sendo que este terá o prazo de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de 

preferência; 

II - exercido o direito de preferência, far-se-á imediatamente, a alteração contratual 

pertinente; 
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III - findo o prazo estabelecido no inciso 1, sem que o outro Sócio se manifeste ou havendo 

sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Pagamento de Quotas: Em caso de retirada, falecimento, exclusão ou 

separação conjugal de algum dos Sócios e de alienação de suas quotas seja feita pelo outro, o 

Sócio retirante, herdeiros ou sucessores obrigam-se a conceder prazo de pagamento de seus 

haveres não inferior a 36 (trinta e seis) parcelas mensais. As parcelas serão corrigidas 

mensalmente pelo INPC/IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo, vencendo a primeira 

parcela 30 (trinta) dias após o levantamento e aprovação do Balanço Especial, pelos Sócios 

e/ou herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 

ambos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA NONA: A. administrção  da sociedade ficará a cargo dos Sócios - administradores 

ANDERSON ROCKEMBACH e ILIANE TRISKA ROCKEMBACH, individualmente, com poderes e 

atribuições para praticar todos 05 atos necessários à administração, inclusive com autorização 

para o uso do nome empresarial. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 02/06/2003, e o prazo de duração 

da sociedade será por tempo determinado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: De comum acordo, os Sócios poderão fixar uma retirada 

mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 

Sócios - Administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício 

social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As publicações das contas da administração da sociedade e os 

anúncios de convocação das reuniões ou assembléias, ficam dispensadas, quando os sócios 

assim declararem por escrito e desde que estejam cientes do local, data, hora e ordem do dia, 

da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com a antecedência mínima de 

30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do 

exercício social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores 

da sociedade e pelo Contabilista responsável, ou, ainda, cópia autêntica de documentos 

sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou assembléias previstas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Tomar-se-ão dispensáveis as reuniões ou assembléias de Sócios, 

quando todos os sócios assinarem os balanços e demonstrações contidas no livro diário da 

empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou sendo interditado quaisquer dos Sócios, a sociedade 

continuará suas atividades com os seus herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou 

inexistindo interesse destes ou do Sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado 

e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado, respeitada a forma de pagamento das quotas estabelecida ;fl1 
ria Cláusula Quinta. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As hipóteses previstas nas cláusulas anteriores de retirada, 

falecimento, exclusão, separação, alienação e interdição são meramente exemplificativas, 

sendo que outros casos serão resolvidos, principalmente com relação ao pagamento das 

quotas, adotando-se o procedimento estabelecido na Cláusula Quinta, tudo de forma a evitar 

a descapitalização da empresa. 

CLÁUSULA 	DÉCIMA OITAVA: 	As 	deliberações 	relativas à 	aprovação 	das 	contas 	dos 

administradores, 	aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, 

modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual 
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fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidos na 

reunião de Sócios, por decisão majoritária de quotas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os Sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias 

retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia 

se distribuírem com prejuízo do capital. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O Sócio que praticar atos conflitantes com os objetivos desta 

sociedade, ou vir a praticar concorrência desleal, será excluído par justa causa, ou seja, dos 

seus haveres a que tiver direito serão descontados os prejuízos por ele ocasionados e a forma 

de pagamento do valor remanescente, se houver, dar-se-á em consonância com o 

estabelecido na Cláusula Quinta deste Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA; Os Sócios administradores declaram, sob as penas da lei, 

que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

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 VIGÉSIMA TERCEIRA: Casos omissos serão regidos subsidiariamente pelas normas 

afetas às Sociedades Anônimas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Persistindo as omissões, as situações serão resolvidas de 

acordo com as disposições do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam 

aplicáveis. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão, Estado do 

Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Instrumento em via única. 

F w  
Francisco BeItro -IR,  05 de maio de 2020. 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 0510612020 13:39 SOB N 20202320499. 
PROTOCOLO: 202320499 DE 2110512020. CÓDIGO DE VERIPICAÇOz 
12002306395. MIRE: 41207989790. 

Y 	RECAPADORA MARRECAS LTCA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
JU4TA COMERCL&L 	 SECRETÁRIO-OERM 

DO PAR" 	 CURITIBA, 05106/2020 
s.ww.empresafacil .pr .govbr 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO

// 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

05.689.41510001-38 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

RECAPADORA MARRECAS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP  

CÓDIGO E DESCRIÇÀO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 	/- 
22.1 2-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 	. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento o balanceamento de veículos automotores 
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

AV NATALINO FAUST 	 610 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO UF 

85.605-1 47 	 LUTHER KING 	 FRANCISCO BELTRAO PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

(46) 3524-1266 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0210412004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310512021 às 17:55:08 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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05/04/2021 

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: RECAPADORA MARRECAS LTDA 
CNPJ: 05.689.41510001-38 

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 (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:33:55 do dia 05/0412021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/10/2021. 
Código de controle da certidão: E123.9403.532D.8F8A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa / 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N2 023885891-36 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.689.41510001-38 
Nome: RECAPADORA MARRECAS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

/ 
Válida até 0310812021 - Fornecimento Gratuito 

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

4,  
Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (0510412021 13:29:34) 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 
N°1172012021 

RAZÃO SOCIAL: RECAP ORA MARRECAS LTDA 
CNPJ: 05.689.415/0001-38 -' 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 92029 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028208178 
ALVARÁ: 20180987 
ENDEREÇO: AV NATALINO FAUST, 610 - GLEBA 03F13 L 74G - LUTHER KING CEP: 85605147 Francisco Beltrão - 
PR 
ATIVIDADE: Reforma de pneumáticos usados, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar 
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em 
relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA 	 DE 	 EMISSÃO: 	 05/0412021 
DATA 	 DE 	 VALIDADE: 	 04/06/2021 
FINALIDADE: 	 CONCORRÊNCIA 	 / 	 LICITAÇÃO 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH2JCXC8Q5EG 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br  

Certidão 	emitida 	gratuitamente 	pela 	internet 	em: 	0510412021 	- 	13:35:27 

Qualquer rasura invalidará este documento. 
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03/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

Voí 	imprimir 

.CAJF^  
CAIXA ECONÕMlCA FEDERAL 

Certificad,9, Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	05.689.415/0001-38 

Razão Social:RECAPAD0RJ\ MARRECAS LTDA 

Endereço: 	AV NATALINO FAUST 610 / LUTHER KING / FRANCISCO BELTRAO / PR / 
85605-147 

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

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

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021 

Certificação Número: 2021041201345480222810 

Informação obtida em 03/05/2021 17:37:21 

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

91"  

https://consulta-crf.caixa .gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 111 
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PODER J9DICiÁRI0 
JUSTi 3 O TRBALHC 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: R1CAPADORA MARRICAS,41 VA  (MATRIZ E 1fILIAIS) 

CNPJ: 05.689.415/0001-38 
Certidão n°: 11638556/2021 
Expedição: 05/04/2021 às 13:36:48 
Validade: 01/10/2021,/ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RECAPADORA MARRECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o n o  05.689.415/0001-38, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 14'10/2011 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

te!: 
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MARRECAS LTDA EPP 

Av. Natalino Faust, 610 
Luther King - CEP 85605-147 

. Francisco Beltrão - Paraná 
ANEXO 	 1 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADF, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 
iNCISO XXXIII DO ART 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE 

COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9 0, INCISO ifi DA LEI 8 666/93, DA 
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE MEÍEPP 

Ao 
Pregoeiro do Consórcio Pinhais 
Pregão Eletrônico 0  0112021 

A Empresa RECAPADORA MARRECAS LTDA -EPP, devidamente inscrita no CNPJ no 
95.689.41510001-8, com endereço na Avenida Natalino Faust, n 0  61o, Bairro Luther King CEP: 
8ç.60s-147, na cidade deFrancisco Beltrão, Estado do Paraná. 

Telefone () 3524-1266 Email: recapadoranasrecapadoramarrecas,corn.br. por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. ANDERSON ROCKEMBACH inscrito flO 
CPF n o1.ç.o61.49-o4 e RG n0 1.$145-4 , DECLARA expressamente que: 

1 - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando 
apta a contratar com o poderpúblico. 

III Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores 
de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos 
de idade, em cumprimento ao que determina o incisoV do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescida pela 
Lei no 9.854/99. 

• 	IV- Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade ,. 
comas obrigações assumidas, todas as condições dehabiitaçãoe qualificação exigidas na licitação. 

V- Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 90  da Lei n° 
8.666, de 21 dc junho de1993. 

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e 
autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

Vil—Nos termos do art. 30,  da Lei õmple 'arn0 123/06, a empresa se enquadra na situação dc 
EMPRESA DE PEQUENOOR .e.que ão se enquadra e qualquer d póteses de 
exclusão relacionadas 

Francisco Beltrão —PR,14 de Maio de 2021. 	 / 

RECA ADORA MA1$REC rDA— EPP 
Anderón Rockembaeh / Sócio Administrador 

CPF:015.061.349-04 / RG; 13.315.345-4 SSP/PR 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRAO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FINS GERAIS - CÍVEIS - ESPECÍFICA - NEGATIVA 

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, 
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E 
ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra: 

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNPJ: 05.689.415/0001-38 

Local da Sede: 

Orientações: 

Esta certidão NAO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). 
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO 
BELTRÃO 
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que 
verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo 
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. 
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. 
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8 9 , §22  da 
Resolução CNJ 121/2010. 
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se 
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE. 
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física 

/ 
FRANCISCO BELTRAO, 13 de Abril de 2021 

. *. 
WWrLI 

Alice Pereira Begnini 

Distribuidor 

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.' 2.200-2/2001, Lei n. 11.41912006 e Resolução n,'0912008, do TJPFI/OE 
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Governo do Estado do Paraná Empresa»FácII 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  

1  JUNTA COMERCIAL  
DO PARANA 	 Junta Comercial do Estado do Paraná 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP Protocolo: PRC2106359440 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) 	 CNPJ 	 f Data de Ato Constitutivo 
/' 

Inicio de Atividade 
41207989790 	 05689.41510001-38 	. 	 04/0612003 0210612003 

Endereço Completo 
Avenida Natalino Faust, N° 610, Luther King - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-147 

Objeto Social 
REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS; SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 

Capital Social 	 Porte 	 Prazo de Duração 
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 	 EPP (Empresa de Pequeno 	indeterminado 
Capital Integrallzado 	 Porte) 
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 

 

Dados do Sócio 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participação no capital 	Espécie de sócio 	Administrador 	Término do mandato 
ANDERSON ROCKEMBACH 015.061.349-04 	R$ 675.000,00 	 Sócio 	 S 
Nome 	 CPF/CNPJ 	 Participação no capital 	Espécie de sócio 	Administrador 	Término do mandato 
ILIANE TRISKA 	 033.371.149-11 	R$ 75.000,00 	 Sócio 	 S 
ROCKEMBACH 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Término do mandato 
ANDERSON ROCKEMBACH 	 015.061.349-04 
Nome 	 CPF 	 Término do mandato 
ILIANE TRISKA ROCKEMBACH 	 033.371.149-11 

Último Arquivamento Situação 
Data 	 Número 	 Ato/eventos ATIVA 
2011112018 	 20186019653 	' 	 0021051 	CONSOLIDAÇÃO DE Status 

x. 	 CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Flllal(ais) nesta UnIdade da Federação ou fora dela 
1 - NIRE: 41901862685 	 CNPJ: 05.689.415/0002-19 
Endereço Completo 
RUA DAS VIOLETAS, N° 19, ALVORADA, Marmeleiro, PR, CEP: 85615000 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 1410412021, às 07:43:21 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br , com o código TSQEOHUV. 

111111 lEu 	III 1 IIHI 1H11 IIU 
PRC21 06359440 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

9,1 1. 
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www.licitacoes-e.com.br 
	

https://www.Iicitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop  

e 

Licitação [no 870567] e Lote [n°4] 

Corrigir os seguintes erros: 

1. Selecione o anexo de propostas para efetuar download do arquivo. 

Lista de anexos da proposta 

Nome Arquivo Tamanho MB Data inclusão 

Certido Falencla.pdfPinhais.pdf () 0,202 1410512021 16:10:14 

Simplificada Recapadora.pdfPinhais.pdf () 0,08 1410512021 16:09:46 

Declarario Unif. Pinhais.pdf() 1,113 1410512021 16:06:42 

Trabalhista-.pdfPinhals.pdf () 1,026 1410512021 16:06:06 

fgts.pdfPinhais.pdf() 0,095 1410512021 16:05:28 

municipal.pdfPinhais.pdf (•) 0,032 1410512021 16:05:06 

estaduat.pdfPinhais.pdf () 0,019 1410512021 16:04:42 

) 	 FEDERAL.pdfPinhais.pdf (*) 0,063 1410512021 16:04:21 

cnpj.pdfPinhais.pdf() 0,097 1410512021 16:03:34 

Contrato Sociat.pdf() 1,166 1410512021 16:02:13 

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros 

Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação. 

Não sou um robô 
reCAPTCHA 

PtMddid.- Tomos 

Download 

Q 

FIM 

1 de 1 	 17/05/2021 11:51 



1710512021 	 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
AJ 

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 05689415000138 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.prgovbr/tcepr/municipaI/ail/consultarImpedidoswebImpres505p 	 111 



irc, 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/05/2021 14:5 1:12 

a 	inxormaçoes aa ressoa Juriaica: 
Razão Social: RECAPADORA MARRECAS LTDA 
CNPJ: 05.689.41510001-38 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

L] 
	

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



o 

 

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamer 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

o legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
13.726, de 8 de outubro de 2018, 

0 



1710512021 	 Empresa Fácil Paraná 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

• PROTOCOLO: 202320499, 202320499 

• DATA DO PROTOCOLO: 04106/2020 

• NÚMERO DE REGISTRO: 41207989790 

• ARQUIVAMENTO: 20202320499, 202320499 

• EMPRESA: RECAPADORA MARRECAS LTDA 

Contrato (https://www.emprosafacil ,pr. gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato- 

371 5/ 

111 
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Quarta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Sociedade: 
RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNPJ: 05.689.415/0001-38 
NIRE :41207989790 

ANDERSON ROCKEMBACH, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, nascido em 24105/1976, portador da Carteira de Identidade RG n°. 13.315.3454 

SSP/PR, expedida em 30/05/2011, inscrito no CPF no. 015.061.349-04, residente e domiciliado 

à Rua Sergipe, n° 1450, Apto 1002, Edifício Gran Viliage, Bairro Alvorada, CEP 85,601-040 em 

Francisco Beltrão/PR e ILIANE TRISKA ROCKEMBACH, brasileira, casada sob regime de 

comunhão parcial de bens, nascida em 20/12/1977, empresária, inscrita no CPF no. 

033.371.149-11, portadora da carteira de identidade RG n°. 7.775.200-5 SSP/PR, residente e 

domiciliada Rua Sergipe, n° 1450, Apto 1002, Edifício Gran Viliage, Bairro Alvorada, CEP 

85.601-040 em Francisco Beltrão/PR, únicos sócios da empresa RECAPADORA MARRECAS 

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n°. 05.689.415/0001-38, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 04 de junho de 2003, sob NIRE Ç) 
41207989790, com sede e foro Avenida Natalino Faust, no 610, Bairro Luther King em 

Francisco Beltrão/PR, CEP 85.605-147, última alteração contratual registrada em 20 de 

novembro de 2018, sob n° 20186019653, resolvem assim, proceder a Quarta Alteração e a 

Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade que antes era: Reforma de pneumáticos 

usados; Serviços de borracharia para veículos automotores, passa a ser: Reforma de 

pneumáticos usados; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo 

de pneumáticos e câmaras de ar; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 

automotores. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da sociedade que antes era no valor de R$ 750.000,00 

(Setecentos e Cinquenta Mil Reais), fica elevado para de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil 

Reais), sendo o aumento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta Mil Reais), integralizados 

através da transferência da conta dos lucros acumulados. 

a) O sócio ANDERSON ROCKEMBACH, que possuía R$ 675.000,00 (Seiscentos e Setenta e 

Cinco Mil Reais), passa a ter R$ 720.000,00 (Setecentos e Vinte Mil Reais) sendo o 
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Quarta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Sociedade: 

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNP3: 05.689.415/0001-38 
NIRE :4 1207989790 

aumento no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), integraflzados através 

da transferência da conta dos lucros acumulados. 

b) A sócia IUANE TRISKA ROCKEMBACH, que possuía R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil 

Reais), passa a ter R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) sendo o aumento no valor de R$ 

5.000,00 (Cinco MII Reais), integralizados através da transferência da conta dos lucros 

acumulados. 

O capital fica assim distribuído pelos sócios: 

QUOTAS VALOR % 

720.000 720.000,00 90 

80.000 80,000,00 10 

800.000 800.000,00 100 

ANDERSON ROCKEMBACK 

ILIANE TRISKA ROCKEMBACH 

TOTAL LItJ 
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica constituída a filial n°. 01 da sociedade, situada na Rua Das 

Violetas, n°. 19, Bairro Alvorada em Marmeleiro/PR, CEP 85.615-000, para a qual se destaca o 

valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) do capital social, para efeitos contábeis. 

Parágrafo único: A filial terá como atividade: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de 

ar; Reforma de pneumáticos usados; Serviços de borracharia para veículos automotores; 

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Alteração do Contrato 

Social da sociedade, 

CLÁUSULA QUINTA: Em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei 10,406/2002, os 

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 

assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 

que, adequado às disposições da referida lei n°. 10,406/2002 aplicáveis a este tipo societário, 

passa a ter a seguinte redação: 



folha 3 - 
Quarta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Sociedade: 

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNPJ: 05.689.41510001-38 
-it 

NIRE:41207989790 

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 

CNP/MF 05,689.41510001-38 

NIRE: 41207989790 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

ANDERSON ROCKEMBACH, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens 

empresário, nascido em 24/05/1976, portador da Carteira de Identidade RG n°. 13.315.345-4 

SSP/PR, expedida em 30/05/2011, inscrito no CPF no. 015.061.349-04, residente e domiciliado 

à Rua Sergipe, n° 1450, Apto 1002, Edifício Gran Village, Bairro Alvorada, CEP 85.601-040 em 

Francisco Beltrão/PR e IUANE TRISKA ROCKEMBACH, brasileira, casada sob regime de 

comunhão parcial de bens, nascida em 20/12/1977, empresária, inscrita no CPF no. 

033.371.149-11, portadora da carteira de identidade RG no. 7.775.200-5 SSP/PR, residente e 

domiciliada Rua Sergipe, no 1450, Apto 1002, Edifício Gran Viliage, Bairro Alvorada, CEP 

85.601-040 em Francisco Beltrão/PR, únicos sócios da empresa RECAPADORA MARRECAS 

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNP) sob n°. 05.689.415/0001-38, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 04 de junho de 2003, sob NIRE 

41207989790, com sede e foro Avenida Natalino Faust, no 610, Bairro Luther King em 

Francisco Beltrão/PR, CEP 85.605-147, última alteração contratual registrada em 20 de 

novembro de 2018, sob n° 20186019653, resolvem assim, proceder a Consolidação do 

Contrato Social, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social RECAPADORA MARRECAS 

LTDA - EPP, e terá sede Avenida Natalino Faust, n° 610, Bairro Luther King em Francisco 

Beltrão/PR, CEP 85.605-147, 

CLÁUSULA SEGUNDA: Declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição 

de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14112/2006. 
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Quarta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Sociedad 	cíp 0  

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 
CNP3: 05.689.415/0001-38 

	 Fia- 

NIRE :41207989790 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: Reforma de pneumáticos usados; Serviços 

de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de 

ar; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem filial n°. 01, situada na Rua Das Violetas, no. i, Bairro 

Alvorada em Marmeleiro/PR, CEP 85.615-000, para a qual se destaca o valor de R$ 

100.000,00 (Cem Mil Reais) do capital social :  para efeitos contábeis. 

Parágrafo único: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; Reforma de 

pneumáticos usados; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de 

alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), divididos em 

800.000 (oitocentas mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, assim distribuídas: 

QUOTAS VALOR % 

720.000 720.000,00 90 

80.000 80.000,00 10 

TOTAL 	 800.000 	800.000,00 	100 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros, sob qualquer título, sem o prévio consentimento do outro Sócio, ficando assegurado 

a este a preferência na aquisição, em igualdade de condições, ,e na proporção das quotas que 

O possuírem, observando o seguinte: 

1 - o Sócio alienante deverá comunicar o outro por escrito, a sua intenção de venda de suas 

quotas, sendo que este terá o prazo de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de 

preferência; 

II - exercido o direito de preferência, far-se-á imediatamente, a alteração contratual 

pertinente; 

ANDERSON ROCKEMBACH 

IUANE TRISKA ROCKEMBACH 
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Quarta Alteração. Contratual e Consolidação do Contrato Social da Sociedad'Çip?\ 

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 
CNP3: 05.689.415/0001-38 

NIRE :41207989790 

III - findo o prazo estabelecido no inciso 1, sem que o outro Sócio se manifeste ou havendo 

sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Pagamento de Quotas: Em caso de retirada, falecimento, exclusão ou 

separação conjugal de algum dos Sócios e de alienação de suasquotas seja feita pelo outro, o. 

Sócio retirante, herdeiros ou sucessores obrigam-se a conceder prazo de pagamento de seus 

haveres não inferior a 36 (trinta e seis) parcelas mensais. As parcelas serão corrigidas 

mensalmente pelo INPC/IBGE, ou outro índice que venha substituí-Io, vencendo a primeira 

parcela 30 (trinta) dias após o levantamento e aprovação do Balanço Especial, pelos Sócios 

e/ou herdeiros e sucessores. 

ÇLÁU$ULkOITAVA: A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 

ambos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social. 	 L 

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade ficará a cargo dos Sócios - administradores 

ANDERSON ROCKEMBACH e ILIANE TRISKA ROCKEMBACH, individualmente, com poderes e 

atribuições para praticar todos os atos necessários à administração, Inclusive com autorização 

para o uso do nome empresarial. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 02/06/2003, e o prazo de duração 

da sociedade será por tempo determinado, 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: De comum acordo, os Sócios poderão fixar uma retirada 

mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 

Sócios - Administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício 

social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As publicações das contas da administração da sociedade e os 

anúncios de convocação das reuniões ou assembléias, ficam dispensadas, quando os sócios 

assim declararem por escrito e desde que estejam cientes do local, data, hora e ordem do dia, 

da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com a antecedência mínima de 

30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do 

exercício social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores 

da sociedade e pelo Contabilista responsável, ou, ainda, cópia autêntica de documentos 

sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou assembléias previstas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Tomar-se-ão dispensáveis as reuniões ou assembléias de Sócios, 

quando todos os sócios assinarem os balanços e demonstrações contidas no livro diário da 

empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou sendo interditado quaisquer dos Sócios, a sociedade 

continuará suas atividades com os seus herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou 

inexistindo interesse destes ou do Sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado 

e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado, respeitada a forma de pagamento das quotas estabelecida 

na Cláusula Quinta. - 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As hipóteses previstas nas cláusulas anteriores de retirada, 

falecimento, exclusão, separação, alienação e Interdição são meramente exemplificativas, 

sendo que outros casos serão resolvidos, principalmente com relação ao pagamento das 

quotas, adotando-se o procedimento estabelecido na Cláusula Quinta, tudo de forma a evitar 

a descapitalização da empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As deliberações relativas à aprovação das contas dos 

administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, 

modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual 
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fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidos na 

reunião de Sócios, por decisão majoritária de quotas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA; Os Sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias 

retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia 

se distribuírem com prejuízo do capital. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O Sócio que praticar atos conflitantes com os objetivos desta 

sociedade, ou vir a praticar concorrência desleal, será excluído por justa causa, ou seja, dos 

seus haveres a que tiver direito serão descontados os prejuízos por ele ocasionados e a forma 

de pagamento do valor remanescente, se houver, dar-se-á em consonância com o 

estabelecido na Cláusula Quinta deste Contrato. 

CLÁUSULA. VIGÉMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Os Sócios administradores declaram, sob as penas da lei, 

que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

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 VIGÉSIMA TERCEIRA: Casos omissos serão regidos subsidiariamente pelas normas 

afetas às Sociedades Anônimas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA.,  Persistindo as omissões, as situações serão resolvidas de 

acordo com as disposições do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam 

aplicáveis. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão, Estado do 

Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em via única. 

Francisco Beltrão —;PR, 05 de maio de 2020, 

Aí~~iIU RCOCK MB 

/ 

2LJ1a& 4i&4 crJJ 
MANE TRISKA ROCKEMBACH 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020 13:39 SOB N" 20202320499. 
PROTOCOLO: 202320499 DE 21/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12002306395. NIRE: 41207989790. 
RECAPADORA MARRECAS LTDA 

JUNTA COMERCIAL 
DO PAR-ANA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 05/06/2020 
www. empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

	

, 	
Receita Federal 	__________________ 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 05.689.415/0001-38 

Data da Emissão : 05/04/2021 

Hora da Emissão : 13:33:55 

Código de Controle da Certidão E123.9403.532D.8F8A 

Tipo da Certidão Negativa 

Certidão Negativa emitida em 05/04/2021, com validade até 02/10/2021. 

[gina Anterior 1 

servlcos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certautjCndconjunta/confirmaAutenticResultado.asp 	 1/1 



17/05/2021 	 Secretaria da Fazenda 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da 
Fazenda 

Informações do Documento 

Certidão 	023885891-36 

Tipo 	 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática 

CNPJ 05.689.41510001-38 
Fornecida para RECAPADORA MARRECAS LTDA 

Emissão 	05/0412021 13:29:34 

Data de Validade 03/08/202 1 

Voltar 

© Secretaria da Fazenda - SEFA 
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - 
Localização 

www.fazenda . pr.gov. br/Servicos/Consultar-certidoes-emitidas-Sefa 	 111 
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Validação de certi Com base nos dados informados o(a) Município de Francisco 

Beltrão 

Certidão 	 Confirma a autenticidade da certidão: 11720/2021. 

Emitida para o(a) contribuinte: RECAPADORA MARRECAS 
Número 	 Exero LIDA 

11720 	 = 	Inscrição municipal: 92029. 

Solicitada em: 05/04/2021 às 13:35. 

Tipo de Certidão: NEGATIVA. 
Autenticação 	 Validade: 04/06/2021. 

Código 
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Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 05.689.415/0001-38 
Razão social: RECAPADORA MARRECAS LTDA 

Data de Data de Validade Emissão/Leitura 

1210412021 12/0412021 a 09/0812021 

• 241031202 1  24/03/2021 a 22/04/2021 

0510312021 0510312021 a 0310412021 

1410212021 1410212021 a 1510312021 

2610112021 2610112021 a 2410212021 

0710112021 0710112021 a 0510212021 

	

19/12/2020 
	

1911212020 a 1710112021 

	

30/11/2020 
	

3011112020 a 2911212020 

	

11/11/2020 
	

11/11/2020 a 10/12/2020 

	

23/10/2020 
	

2311012020 a 21111/2020 

	

04/1 012020 
	

04/10/2020 a 0211112020 

	

15/09/2020 
	

15109/2020 a 1411012020 

	

27/08/2020 
	

2710812020 a 2510912020 

	

08/08/2020 
	

0810812020 a 0610912020 

	

• 20/07/2020 
	

2010712020 a 1810812020 

	

01/07/2020 
	

0110712020 a 30/07/2020 

	

14/03/2020 
	

1410312020 a 11/0712020 

	

24/02/2020 
	

24102/2020 a 2210612020 

	

05/02/2020 
	

0510212020 a 05103/2020 

	

17/01/2020 
	

1710112020 a 1510212020 

	

27/12/2019 
	

2711212019 a 2510112020 

	

07/12/2019 
	

0711212019 a 05101/2020 

Número do CRF 

2021041201345480222810 

2021032401402409807976 

2021030501503058897504 

2021021402030335051696 

2021012603070987285284 

2021010703221832644933 

T202o1 21903005045980035 

2020113001401353578508 

2020111102483656311891 

2020102303022146953480 

2020100402312537645118 

2020091503403161104040 

2020082703054733590376 

2020080802563238398613 

2020072004215418040900 

2020070103345293970592 

2020031403022528204965 

2020022401330740199287 

2020020502433973541691 

2020011701505295681675 

2019122702532296356462 

2019120705193379710848 

17/11/2019 

29/10/2019 

10/10/2019 

21/09/2019 

02/09/2019 

13/08/2019 

25/07/2019 

06/07/2019 

17inr-I')r10 

17/11/2019 a 1611212019 

29/1012019 a 27/11/2019 

1011012019 a 08/11/2019 

2110912019 a 2011012019 

0210912019 a 0111012019 

13/08/2019 a 1110912019 

25/0712019 a 23108/2019 

0610712019 a 0410812019 
17IflÇ?)fl1Q a 1Ifl71')fl1Q 

2019111706250426667116 

2019102904435892621580 

2019101006010745697790 

2019092104205493147316 

2019090204512479560538 

2019081303581339424080 

2019072503453858875900 

2019070603180639353505 
.,fli Ofll 7fl9flq7fl'))Q 



Emissão/Leitura 	Data de Validade 	 Número do CRF 

29/0512019 	 2910512019 a 2710612019 	2019052903361579003324 

Resultado da consulta em 1710512021 14:56:38 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

"a 

Nome: RECAPADORA MARRECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.689.415/0001-38 
Certidão n°: 11638556/2021 
Expedição: 05/04/2021, às 13:36:48 
Validade: 01/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

S 	
Certifica-se que RECAPADORA MARRECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.689.415/0001-38, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e suqestdes cndt@tst.jus.br  



Pneus Comércio de Pneus Eireli EPP 

PCP 	Avenida Marginal Paraguai, n 2  469 - Bairro Rio Verde - CEP.: 83.405-280 Colombo - PR 

CNPJ: 06.880.642/0001-09 - Inscrição Estadual: 903.164,39-50 

e-mail - iversonterezapneus.com.br  - Telefone —(41) 3333-4322 

ANEXO IV 

PROPOSTA COMERCIAL 

Ao 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ. 

Pregão Eletrônico n 2  001/2021 

Processo Licitatório n 2  001/2021 

Abertura dia 17/05/2021 às 08:00 Hrs 

A empresa Pneus Comércio de Pneus Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n 2  06.880.642/0001-09, e Inscrição Estadual sob n2  

903.164.39-50, vem por meio de seu Representante Legal o Sr. Tercio Gustavo Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob n 0  

9.075.275-8 SSP/PR, e do CPF n 9  038.064.449-89, apresentar e submeter nossa Proposta Comercial para participação no Pregão 

Eletrônico n 2  001/2021, instaurado pela CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ. 

VALOR Marca 
QTDE -  

VALOR 
- TOTAL Modelo 

LOTE ITEM UNID COD ESPECLFICAÇAO UNITÁRIO 
ESTIMADA - MÁXIMO 

MÁXIMO ESTIMADO  

9 1 20,00 UN 60 Pneu radial, rodoviário, 1.850,00 37.000,00 KELLY KS481 

traseiro, referencia 1000, 
aro 20, 16 lonas, novo, 
não 	remoldado, 	não 
remanufaturado, 	para 
tração de caminhão.  

VALOR Marca 
QTDE -  

VALOR 
- TOTAL Modelo 

LOTE ITEM UNID COD ESPECIFICAÇAO UNITÁRIO 
ESTIMADA - 

MÁXIMO 
MÁXIMO 

ESTIMADO  

10 1 40,00 UN 80 Pneu radial, liso, para usÓ 1.980,00 79.200,00 GOODYEAR 

em solo misto, dianteira G386 
referência 1000, aro 20, 
16 	lonas, 	novo, 	não 
remoldado, 	 não 
remanufaturado, 	para 
caminhão 

VALOR Marca 
QTDE -  - 

VALOR 
- TOTAL Modelo 

LOTE ITEM UNID COD ESPECIFICAÇAO UNITÁRIO 
ESTIMADA - MÁXIMO 

MÁXIMO ESTIMADO  
13 1 8,00 UN 121 Pneu referencia 17.5, aro 7.437,50 59.500,00 IOODYEAR 

25, radial carcaça de aç6 SG-213 
16 	lona, 	novo, 	nã6' 
remoldado, 	 não 
remanufaturado  

J 



VALOR 
VALOR Marca 

LOTE ITEM 
QTDE 

UNID 
-  

COD 
- 

ESPECIFICAÇAO 
- 

UNITÁRIO 
TOTAL Modelo 

ESTIMADA - MÁXIMO 
MÁXIMO 

ESTIMADO  
18 1 8,00 UN 87 Pneu radial, borrachudo, 1.980,00 15.840,00 KELLYKS481 

referencia 2 75/80 R 22.5, 

12 	lonas, 	novo, para 

Caminhão, 	 não 

remoldado, 	 não Fia -1 

remanufaturado  

LOTE ITEM QTDE UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR Marca 
ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL Modelo 

MÁXIMO MÁXIMO 
ESTIMADO  

19 1 4,00 UN 88 Pneu radial, liso, misto, 1.980,00 7.920,00 KELLYMSAII 

referencia 275/80 R 22.5, - 

12 	lonas, 	novo, para 

Caminhão, 	 não 

remoldado, 	 não 

rernanu fatura do  

LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

VALOR 
VALOR Marca 

LOTE ITEM 
QTDE 

UNID 
- 

COD 
- 

ESPECIFICAÇAO 
- 

UNITÁRIO 
TOTAL Modelo 

ESTIMADA 
MÁXIMO 

MÁXIMO 
ESTIMADO  

27 1 60,00 UN 103 Pneu radial, 	rodoviário, 1.850,00 111.000,00 KELLYKS481 

traseiro, referencia 1000, - 

aro 20, 16 lonas, 	novo, 

não 	remoldado, 	não 

remanufaturado, 	para 
tração 	 de 
caminhão,(AMPLA 

CONCORRENCIA) 

Valor Total - R$ 310.460,00 (Trezentos e dez mil e quatrocentos e sessenta reais). 

- PRAZO DE VALIDADE - 60 (sessenta) dias. 

- PRAZO DE GARANTIA - 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de fabricação. 

- PRAZO DE FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. 

- PRAZO DE ENTREGA - Será de 07 (dias) dias corridos, após recebimento da Autorização de Fornecimento. 

- PRAZO DE VIGÊNCIA - Será de 12 (doze) meses. 

- PRAZO DE PAGAMENTO - Será no 15 dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. 

- Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. 

- No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga 

e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e 

indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. 

- Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

conforme estabelece artigo 3 2  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

- BANCO DO BRASIL - 	AG 1622-5 	 C/c 19757-2 

Dados da Empresa: 

Razão Social Pneus Comércio de Pneus Eireli 

CNPJ 06.880.642/0001-09 

Endereço Av: Marginal Paraguai, nQ 469 

CEP 83.405.280 

Fones: (41) 3333-4322 



TERCIO 	As,inado de forma diq ~tal  GUSTAVO 
porTEACIO GUSTAVO 

SENFF:06403844 SENFFGA4O3844E89 
Dador 2021.00.17 14:49:56 

989 

Tercio Gustavo Senff 

RG: 9,075,275-8 SSP/PR 

CPF: 064.038.449-89 

Sócio administrador 

Curitiba, 17 de maio de 2021. 

'6 .880.642/0001 
PNEUS COMÉRCIO DE 

PNEUS FIRELI 

RUA MARGINAL PARAGUAI N°469 
RIO VERDECEP 83405.280 

L 
 

Fax (41) 3333-4322 

E-mail licitacoes@terezapneus.com.br  

Site internet terezapneus.com.br  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome Tercio Gustavo Senif 

Cargo Sócio Administrador 

Nacionalidade Brasileira 

Estado civil Solteiro 

Profissão Administrador 

Endereço Rua Imaculada Conceição, n 9  370 

CEP 80.215-030 

Fone (41) 3333-4322 

Fax (41) 3333-4322 

E-mail licitacoes@terezapneus.com.br  

Cart. ld./Órgo Exp. 9.075.275-8 SSP/PR 

C 064.038.449-89 

Dados Bancários da Empresa - Preferência Bancos Oficiais. 

Banco Banco do Brasil 

Agência 1622-5 

Conta 19.757-2 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome Tercio Gustavo Senff 

Cargo Sócio Administrador 

Endereço Av: Marginal Paraguai, n2  469 

CEP 83.405-280 

Fone (41) 3333-4322 

Fax (41) 3333-4322 

E-mail licitacoes@terezapneus.com.br  

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 

bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja encaminhado para o 

seguinte endereço: 

E-mail: Iicitacoes@terezapneus.com.br  

Telefone: (41) 3333-4322 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteraç ão junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
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1910312018 	 PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS - G386 MSS - GOODYEAR NO BRASIL 

Fia 

PNEUS GOODYEAR 

Pneus para Caminhões e Ônibus - Radiais 

EM G386 MSS ______ 

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto 
Tipo de Serviço: Misto 
Eixos Direcionais Livres e Tração Moderada 

• EM  Características e Benefícios 

Desenho com blocos interligados e composto resistente: máximo desempenho com menor custo 
por quilômetro. 

Ombros quadrados, desalinhados e sulcos profundos: dirigibilidade, autolimpeza, aderência e 
desgaste uniforme. 

Protetores no fundo dos sulcos e blocos sólidos: protegem a carcaça dos cortes e arrancamentos, 
ocasionados pela retenção e atrito com pedras. 

Cinta superior de nylon envolve outras três cintas de aço: preserva a carcaça de aço s  
proporcionando maior resistência á danos e maior recapabilidade. 

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto 

Tipo de Serviço: Exclusivamente em Serviços Misto. 
Os melhores resultados são obtidos em serviços mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, 
estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas. 

• Posição: Eixos Direcionais, Livre e Tração Moderada. 

o 
	

Si Informações Técnicas 

Tipo Aro Quant Capacidade Indice de Profundidade Diâmetro 
Medida de Recomendado  de Máxima de Velocidade de Sulcos Externo 

Pneu Lonas Carga (km/h) (mm) (mm) 

10.00R20 dc 7.50 16 300012725 K(110) 15.5 1052 

11.00R20 CIO 8.00 16 335013000 K (110) 16.5 1082 

II .00R22 c/c 8.00 16 345013075 K (110) 16.5 1132 

11R22.5 8/O 8.25 16 300012725 K (110) 15.5 1050 

12.00R20 c/c 8.50 16 375013250 K (110) 17.1 1122 

275180R22.5 S/C 8.25 16 325013000 K (110) 18 1032.40 

295180R22.5 S/C 9.00 16 355013150 L (120) 16.7 1044 

Para solicitar informações sobre Pneus para Caminhões e Ônibus G386 MSS GOODYEAR 

http://br.viaruraI.com/agricuItura/pneus-antes/goodyear/camjnhoes-onjbus.g386mss.htm 	 112 
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Kelly MSA 11 
Pneu para eixos direcionais e livres no serviço misto 
*à Misto 

o 

https://pneuscaminhao.goodyear.combrfalIsjzesspecs ?pho2o1 04531 47&addr=&1at=&lng=& 
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' 	 an 
--------  Site do [nmet .ro.. - .-  

TÍNIXETRO   

Pmduos o Serviços com ConfomHdad, Avaliada 

Certificados  

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) O Página 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA 	N° Certificado: 04P-0005.15-23 Tipo: Produto 	Emissão: 2010312020 	Validade: 

2010312024 	Status do Certificado: Ativo 	Doc,Normativo 

CNPJ/CPF 	Razão Social / Nome fantasia Endereço 	 Status Papel da empresa 
Nome (PF) 

GOODYEAR DO 
60500246001630 

GOODYEAR DO VIA ANHANGUERA, KM 
128, - - SALTO GRANDE - BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS ATIVO 
AMERICANA, SP - BRASIL  

REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA 

GOODYEAR GOODYEAR TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - 
45, 60-65, 70-77, 113, 800, 	ATIVO  
1376--- AKRON, 0H10, - 

CENTRO DE 
TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 

AKRON AKRON 
ESTADOS UNIDOS  

Marca ' 	Modelo v Importado Descrição 

GOODYEAR GOODYEAR 10.00R20 1461143KTT 	 N ÃO (F23) 4A2B5C1 
KELLY KS481 1800427 

Nova 

wpo 

www.inmetro.gov.br/prodcerticertificados/Iista.asp 	 1/1 



23/08/2020 
	

Produtos Certificados 
	

E"s 	~-M 

Produtos o Serviços com Conforrn!dacfr A valiada 

Certíficczgps  

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) OPgIna 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA 	N° Certificado: 04P-0005.15-23 Tipo: Produto 	Emissão: 2010312020 	Validade: 

2010312024 	Status do Certificado: Ativo 	Doc.Normativo 

CNPJ/CPF 	
Razão Social / 
Nome (PF) 

Nome fantasia Endereço 	 Status Papel da empresa 

GOODYEAR DO 
60500246001630 

GOODYEAR DO VIA ANHANGUERA, KM  GRANDE- 128 - - SALTO BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS ATIVO REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA AMERICANA, SP - BRASIL 

GOODYEAR GOODYEAR TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 	ATIVO  CENTRO DE 
TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO AKRON AKRON 1376--- AKRON, 0H10, - 

ESTADOS UNIDOS 

Marca Modelo Ylmportado ' 	 Descrição 

GOODYEAR GOODYEAR 1 0.00R20 1461143K TT G386 	NÃO (F23) 4A2B5C1 
MSS 1800423 

10P0 

No'n pçç •  

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/Iista.asp 	 1/1 
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1410712020 	 Produtos Certificados 	 ). ' 
Fila— 

BRASIL 

______________ ___  

	

- 	
- 	 JPÀ,p 

Sedoinmetro -------- 
.

-•••----••- 	-•---• ••-•----------- --•••-• 	- 	 --- 	----- -- 	.-.- 	

- 

-- 

Produtoso Serviços com Conformidade A valiada 

Certificados 

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) O Página 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0005.15-28 Tipo: Produto Emissão: 2010312020 Validade: 

2010312024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJICPF 	
Razão Social / Nome fantasia 	Endereço 	 Status Papel da empresa 

Nome (PF) 

GOODYEAR DO 	GOODYEAR DO 	VIA ANHANGUERA, KM  60500246001630 BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS 	128--SALTO GRANDE -  ATIVO REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA 	AMERICANA, SP - BRASIL  

GOODYEAR 	 GOODYEAR 	 TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 	ATIVO CENTRO DE 

	

1376 - - - AKRON, 0H10, - 	 TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTOAKRON 	 AKRON ESTADOS UNIDOS 

'Marca 	 Modelo 	 'Importado 	IT Descrição 

GOODYEAR 	 GOODYEAR 275180R22.5 149/1461- TL 	 NÃO 	(F28) 4A266C2 
KELLY KS481 1800476  

www.inmetro.gov.br/prodcerticertificados/Iista,asp 	 111 



15/02/2021 
	

Produtos Certificados 	 Z, 	L 

Produms e Serviços com Conformidade Avaliada 
vorw 

Certificados  

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) 

OPdgna 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0005.15-28 Tipo: Produto Emissão: 2010312020 Validade: 

2010312024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF 	Razão Social / 
Nome fantasia Endereço Status Papel da empresa 

Nome (PF) 

GOODYEAR DO 
60500246001630 GOODYEAR DO VIA ANHANGUERA, KM  

BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS 128, - - SALTO GRANDE -  ATIVO REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA AMERICANA, SP - BRASIL  

GOODYEAR GOODYEAR TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - 45, 60-65, 70-77, 113, 800, ATIVO  CENTRO DE 

AKRON AKRON 1376 - - - AKRON. 0H10, - TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 
ESTADOS UNIDOS 

Marca Modelo Importado 'Descrição 

GOODYEAR GOODYEAR 275/80R22,5 149/146K SIM (F28) 4A2B6C2 
KELLY MSA 11/801502 

iopo 

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/Ijsta,asp 	 111 
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DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS GOODYEAR 

A GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. ("Goodyear do 
Brasil"), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Intendência, 91, 
Portão A - Prédio Administrativo, Brás, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 60.500.246/0001-54 e com estabelecimento 
industrial localizado na Avenida Affonso Pansan, no 3415, Rodovia Anhanguera, KM 
128, Americana, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 60.500.246/0016-
30 declara que os pneus fabricados pela Goodyear do Brasil possuem garantia 
contra anormalidades de fabricação, devidamente constato por técnicos da 
Goodyear do Brasil, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores 
oficiais. 

O período total de garantia é contado a partir da data da nota fiscal de compra do 
pneu ou do veículo novo com o equipamento original. Na ausência da nota fiscal, o 
período de garantia será contado a partir da data de fabricação, inscrita no costado 
do pneu. Esse período compreende os 3 (três) primeiros meses de garantia legal, 
acrescidos do período adicional de garantia contratual oferecida pela Goodyear do 
Brasil que será determinado de acordo com o modelo do pneu, ou seja, 1. Pneus 
KMax, Armor Max, Fuel Mas e Urban Max - 7 (sete) anos de garantia; 2. Demais 
pneus fabricados pela Goodyear do Brasil - 5 (cinco) anos de garantia, tudo em 
conformidade com o quanto informado nos Termos de Garantia de Pneus Para 
Caminhão e Ônibus, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https:l/pneuscaminhao.goodyear.com.br/garantia-de-pneus  

Esta declaração é válida até 05/01/2022. 

Atenciosamente, 

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. 

São Paulo, 05 de janeiro de 2021. 

Igor Lopes 
	

Eduardo Heneine Gualberto 
Diretor de Supply Chain 

	
Diretor de PBU Commercial 

Confira os dados do ato em: https:I/setodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: httpsI/azovndobastos.not.br/documen1o173490405214059548287  
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Autenticação Digital CódIgo: 73490405214059548287-1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tal.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 	 _..-..----.----—•' 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer 
firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de 
novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: 
ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https/Icorregedoria.tjpb.jus.br/selo-dlgital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas 
características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8, §10,  do Decreto n' 10.27812020, que regulamentou o artigo 30,  inciso X, da Lei Federal n' 
13.87412019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e 
integridade. 

0  acordo com o disposto no artigo 20-A, §70,  da Lei Federal n 0  12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
quência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0410512021 12:57:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório A7evédo Bastos, de acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 2° da MP 
2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevõdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PNEUS 
COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site 
https://autdigital.azevedohastos.not.br  e informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 73490405214059548287-1 a 73490405214059548287-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n 0 8.935194, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal e° 13.10512015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013, 
Provimento CGJ N' 00312014 e Provimento CNJ N 0  10012020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734íd94f057f2d69fe6bc05b27eec32cd301 Sbüfc0c3cab4e27al 9402b2de0b9fff8600320e85b2e4cd37f6c8001 8553bbdabl 94cffbcl 84857e71 69ad8d3a0a0f0a084a97fad357c649438c 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis  

* 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 
Registro n.° Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 

19884 26/03/2021 26/03/2021 26/06/2021 

Dados básicos: 
CNPJ: 	60.500.246/0016-30 
Razão Social: 	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 
Nome fantasia: 	GOODYEAR 
Data de abertura: 	08/02/1973 
Endereço: 
logradouro: 	AV AFFONSO PANSAN 
N.°: 	3415 	 Complemento: 	KM 128 
Bairro: 	ANHANGUERA KM 128 	 Município: 	AMERICANA 
CEP: 	13473-620 	 UF: 	SP 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP 

Código Descrição 
21-45 Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n° 416/2009 
21-43 Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei n° 8.723/1993 
21-3 Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal 
9-2 Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos 
9-6 Fabricação de pneumáticos 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações 

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por 

meio do CTF/APP. 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunisticos. 

Chave de autenticação 	 1 	A54VQ384EQVW1P7X 

IBAMA - CTF/APP 	 2610312021 - 11:22:00 
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Ministério do Meio Ambiente 	 A '' 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR  

Registro n.°  Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 
2334945 15/02/2021 15/02/2021 15/05/2021 

Dados básicos: 
CNPJ: 	06.880.642/0001-09 Pid 
Razão Social: 	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA 
Nome fantasia: 	TEREZA PNEUS 	 pia 	r~D 

Data de abertura: 	15/07/2004 
Endereço: 
logradouro: AVENIDA MARGINAL PARAGUAI 
N.°: 	469 	 Complemento: 	LOJA 
Bairro: 	RIO VERDE 	 Município: 	COLOMBO 
CEP: 	83330-220 	 UF: 	PR 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP 

Código Descrição 
21-45 Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n° 416/2009 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações 

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por 

meio do CTF/APP. 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos. 

Chave de autenticação 	 1 	 9KPZLD1XXQZVG11 N  

o 

IBAMA - CTF/APP 
	

1510212021 - 12:35:22 



Fernando 

De: Iverson <iverson@terezapneus.com.br > 	 O 
Enviado em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 14:55 
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br 	 Fia 

Cc: fernandoabatti@hotmail.com  
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021 	 vw'* 
Anexos: PROPOSTA READEQUADA.pdf; CATALOGO LOTE 09 e 27 ITEM, 01.p 

CATALOGO LOTE 10 ITEM 01.pdf; CATALOGO LOTE 13 ITEM 01.pdf; 
CATALOGO LOTE 18 ITEM 01.pdf; CATALOGO LOTE 19 ITEM 01.pdf; INIVIETRO 
LOTE 09 e 27 ITEM 01pdf; INIVIETRO LOTE 10 ITEM 01.pdf; INMETRO LOTE 18 
TEM 01.pdf; INMETRO LOTE 19 ITEM 01.pdf; GARANTIA GOODYEAR - 

PCP.pdf; IBAMA - GOODYEAR.pdf; IBAMA - PCP.pdf 

Boa tarde, 

Segue Proposta Readequada referente Pregão Eletrônico n 9  001/2021 com os valores dos itens 09 e 27 ajustados. 

Att, 

Iverson Bordignon 
Departamento de Licitações 
Tereza Pneus Ltda 
Fone: + 55 413333-4322 
Whats: + 55 41 99903-0251 

GOODiEAR 
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PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
C'NPJ/MF N. 0  06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

TER CIO GUSTAVO SENFF, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, maíor, nascido em 
2311111987, empresário, residente e domiciliado à Rua Imaculada Conceição, 370 - 
Rebouças - CEP. 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação CNN sob o n.° 03874341030 DETRAN/PR, constando Cédula de 
Identidade Civil RG n.° 9.075.275-8 SESPIPR e CPF n.° 064.038.449-89. Titular da empresa 
individual de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial de PNEUS 
COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita no GNPJIMF sob o ti. 0  06.880.64210001-09, 
com sede à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CEP. 83405-280, na Cidade de 
Colombo, Estado do Paraná, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado 
do Paraná sob NIRE 41600609905, em sessão de 18/0912017; resolve alterar o ato 
constitutivo mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE OBJETO: O objeto da EIRELIfica alterado para: 

- 4530-7105 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 
- 4520-0101 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e 

reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados 
- 6810-2102 - Aluguel de imóveis próprios 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PLENITUDE DAS DEMAIS CLÁUSULAS; As demais cláusulas do 
ato constitutivo, não alteradas por este instrumento, continuarão em vigor em toda sua plenitude. 

clÁusuLA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: À vista das 
• 	modificações ora ajustadas, consolida-se o ato constitutivo de acordo com o novo Código Civil Lei n° 

10406102, com a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DOA TO CONSTITUTIVO 
PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 

CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 

..---.-. 

FLI 

CERTIFICO O REGISTRO EM 0110812019 14:47 SOB NR 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/0712019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

' 11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS CONERCIO DE PNEUS BIRELI 

1 JUNTA COMERCIAL 
[

DO PARANA J LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAIS 

CURITIBA, 01/0812019 
www. empresafacil .pr  . gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

TERIO GUSTAVO SENFP, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, maior, nascido em 
2311111987, empresário, residente e domiciliado à Rua Imaculada Conceição, 370 - Rebouças - CEP. 
80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
CNH sob o n.° 03874341030 DETRAN/PR, constando Cédula de Identidade Civil RO n.° 9.075.275-8 
SESPIPR e CPF n.° 064.038.449-89. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada que 
gira sob o nome empresarial de PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIR.ELI, inscrita no cNPJ/MF sob 
o 11.'06,880.64210001-09, com sede à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CE?. 83405-280, 
na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob NIRE 41600609905, em sessão de 1810912017; promove a consolidação do ato 
constitutivo conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO TIPO JURÍDICO E NOME EMPRESARIAL: O tipo jurídico da 
empresa é: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com sub'. 
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob o nome empresarial de PNEUS 
COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, com sede e .foro à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - 
CEP. 83405-280, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com inscrição no C'NPJ/MF sob o n.° 
06.880.64210001-09. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou 
outras dependências em qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL: O capital da EIRELI é de R$ 150,000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, o qual está totalmente integralizado em 
moeda corrente do País. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO: A empresa individual responsabilidade limitada EIRELI 
tem como objeto os seguintes ramos de atividades- 

. 4530-7105 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de 
- 4520-0101 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e 

reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados 
- 6810-2102 - Aluguel de imóveis próprios 

.... .,.,...,.,.-.............-......,-............'.,.. ........ 

FL2 

CERTIFICO O REGISTRO EM 0110812019 14:47 SOB N' 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 2410712019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11903509508. MIRE; 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PS EIRELI 1JUNTA COMERCIAL 1  

 oo PARAMA J 	LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
, 

CURITIBA, 0110812019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

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



PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJIMF N.° 06880.64210001-09 
NIRE 41600609905 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

CLÃ USUL4 QUARTA: RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do titular 6 limitada ao capital 
mtegralizado A EIRELI será regida pelo regime jurídico de Empresas Limitadas e supletivamente 
pelas leis das Sociedades Anônimas. 

czÃ USÏJL4 QUINTA: DA DURAÇÃO: O prazo de duração da EIREU 4 por tempo indeterminadõ. 
tendo iniciado suas atividades em 01/06/2004. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do 

. 

	

	impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa 
sei alterada para atender uma nova Situação. 

CLÁUSUL4. SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO: É administrada poio titular da EIRELI TERCIO" 
GUSTAVO SENFF com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios dá EIRELL 
representá-la ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos: ptlblicõs, 
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bent como, práticar todos os demais 
atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da BIRELL 

PARÁGRAFO PRIMEIRO; Faculta-se ao titular, nos limites de seus poderes, constituir procuradores 
em no-me da EIRELI, devendo ser especificadõ..no instrumento de mandato, os atos e operações que,, 
poderão praticar e a düração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por praz 
indeterminado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: poderão ser designados administradores não titulares, na forma previ$ta 
no axt °  1.061 da lei 10.40612002. 

CLÁUSULA SÉTIMA.- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O titular declara sob as 
penas da Lei: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Que não possui ou tem sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos.- 
moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional. 

pu 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01108/2019 14:47 SOB N' 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/0712019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11903509508. MIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS MIRELI 

A~ RGAL 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 	 - 

SECRETÁRIO-GERAL  

CURITIBA, 0110812019 
WWW. empresafacil .pr.gov.br  

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



PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 

CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Que não está impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, f6 pública, ou a 
propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

. 	CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social será em 31 
de dezembro do ano civil, com a apresentação do Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do 
ano fiscal. 

CLÁUSULA NONA: PRÓ-LABORE: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'Pró- 
Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: IMPEDIMENTO DO TITULAR: Falecendo ou interditado seu titular, a 
EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da EIRELI, à data da resolução, verificada em balanço especialmente. levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se 
resolva em relação ao seu titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA: O titular 
declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de MIC'ROEMPRESA nos termos 
da Lei Complementar n °. 123, de 1411212006. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste instrumento 
serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo jurídico e, supletivamente, 
pelas normas da sociedade anônima (Lei n.° 6.404/76), conforme faculta o parágrafo único do art. 
1.053 da Lei n.° 10.40612002. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo/PR, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

ltntt,q U!*t2 :çr: 
FL4 

CERTIFICO O REGISTRO EM 0110812019 14:47 SOB E' 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 2410712019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÀO: 

Y 11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS CONERCIO DE PNEUS EIRELI 

[_DO PAPANA 1 JUNTA COMERCiAL  
LF.NDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETP.IO-GERAL 
CURITIBA, 01/0812019 

www.wWronafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se iresso, fic. sujeito è coiaprovaç&o de sua autenticidade nos respectivo. portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ/MF N.° 06,880.6421000109 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, 
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Colombo/PR, 15 de julho de 2019. 

• 
TERCIO GUSTAVO SENFF 

C'IIkVII  

JUNTA COMERCLAL 
1 DO PARANÀ 

CERTIFICO o REGISTRO EM 01/0812019 14:47 SOB N2 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24107/2019. CÓDIGO DE VERI?ICAÇAO: 
11903509508. MIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

LEREDRO MP.RCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 0110812019 
www.wWreaafacil .pr.gov.br  

/~, 	 _t~_ 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos c6digos de verificação 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PE 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:/twww.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

-1 

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer 
firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial  Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de 
novembro de 2013,a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, endereço https:I/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitai/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas 
características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8, §1V, do Decreto n 10.27812020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 
13.87412019 e o artigo 2V-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e 
integridade. 

Ucordo com o disposto no artigo 2 0-A, §7°, da Lei Federal n° 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ,  ou na referida sequência, 
rá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0310212021 14:43:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Ari, 1 0, 100  e seus §§ 1 0  e 2° da MP 
220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PNEUS COMERCIO 
DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaazevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e 
informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 73492701212550479757-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei Estadual n° 8,72112008, Lei Estadual n° 10.13212013, 
Provimento CGJ N 00312014 e Provimento CNJ N 10012020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b6e2e0c9af68e5c08591 9a52282444b30b23d1 4cb28d5b631 6768d7507b9c8b84590c4b0484eaf60d1 2d56b7fe3fcbbc2adBd3aOaOfOaO84ag7fad357c649438c 
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27/04/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúmERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DA1ADEABERTURA 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
** 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
68.1 0-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

1 LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

[yARGINAL PARAGUAI 	 469 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO rur 
83.405-280 	 RIO VERDE 	 COLOMBO PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

solucaocontabiknetpar.com.br 	 (41) 3367-27271 (41) 8899-1 850 

ENTE FEDERAI IVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1510712004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

4Po ::_ -10  

Aprovado pela InstruçãoNoynativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2710412021"às 16:58:35 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

1/1 



27/04/2021 

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: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ: 06.880.64210001-09 

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 (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2110/2014. 
Emitida às 17:03:12 do dia 27/04/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/10/2021. 
Código de controle da certidão: 798A.C8E2.56FC.D27C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

9"_ 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N2  024038572-10 

Fia  

StIÁà~_P 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.880.64210001-09 
Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 2510812021 - Fornecimento Gratuito 

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

-1 
/ 

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (2710412021 17:01:49) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

L  V DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 1908712021 
Contribuinte 

Nome/Razão: 1085905 - PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

CNPJ/CPF: 	06.880.642/0001-09 

Endereço: 	RUA MARGINAL PARAGUAI, 469 

Complemento: 

Bairro: 	RIO VERDE 	 Cidade:COLOMBO - PR 

Finalidade 

LICITAÇÃO 

Observação 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, 
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. 

Certidão válida até: 2810512021. 

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www. colo mbo. pr . gov. br) 
através do código: 19087/2021 

Colombo, 28 de abril de 2021 - 

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br  em 28 de abril de 2021 13:13:16 

RUA XV DE NOVEMBRO - n° 105 - Centro - Cep CEP: 83.414-000 - COLOMBO - PR, 
Home Page: http://www.colombo.pr.gov ,br 
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Consulta Regularidade do Empregador 

Fia 

%CL 

C. Áil10a81w 
ÁMN^A 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	06.880.642/0001-09 

Razão Social:PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

Endereço: 	AV MARGINAL JOSE DE ANCHIETA 1254 TERREO / VILA GUARANI / 
COLOMBO / PR / 83408-010 

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

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

Val idade: 20/04/2021 a 19/05/2021 

Certificação Número: 2021042001223073675597 

Informação obtida em 27/04/202 1 17:04:40 

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

(/ 4 
https://consulta-crf.caixa .gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Página 1 de 1 

pló 

o  

pia 

TRABALHISTAS 

Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ: 06.880.642/0001-09' 
Certidão n°: 13645320/2021 
Expedição: 27/04/2021, às 17:05:11 
Validade: 23/10/2021 - 180 (cento e 
de sua expedição. 

(MATRIZ E FILIAIS) 

oitenta) dias, contados da data 

Certifica-se que PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.880.642/0001-09, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

DCivídas e sugestões: cndt'tst.jus.br 
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Pneus Comércio de Pneus EireIi EPP 

	

. 	 - 

Avenida Marginal Paraguai, n 9  469 - Bairro Rio Verde - CEP.: 83.405-280 Colombo - PR 	
_ 

 

CNPJ: 06.880.642!0001-09 - Inscrição Estadual: 903.164.39-50 

e-mail - iverson@terezapneus.com.br  —Telefone —(41) 3333-4322 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,  INCISO III DA LEI 8.666193, DA VERACIDADE 

DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP 

Ao 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ 

Pregão Eletrônico n9 001/2021 

Processo Licitatório n 2  001/2021 

Abertura dia 17/05/2021 às 08:00 Hrs 

A empresa Pneus Comércio de Pneus Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n 2  06.880.642/0001-09, e Inscrição Estadual sob n 2  

903.164.39-50, vem por meio de seu Representante Legal o Sr. Tercio Gustavo Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob n 2  

9.075.275-8 SSP/PR, e do CPF n 9  038.064.449-89, DECLARAR, expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder 

público. 

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79  da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n 2  8.666/93, acrescida 

pela Lei n 9  9.854/99. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9 da Lei ne  8.666, de 21 de junho de 1993. 

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 

do Código Penal Brasileiro. 

VII - Nos termos do art. 39,  da Lei Complementar n 9  123/06, a empresa se enquadra na situação de microempresa e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 39  da referida lei. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

TERCIO GUSTAVO  D I9ItS 9 bY 
TERCIO GUSTAVO 

Curitiba, 17 de maio de 2021. 
SENFF:064038449 SENFF06403844989 

89 	 Date: 2021.05.16 
19:18:09 0300 

Tercio Gustavo Senff 
66.880.64210001 01 

RG: 9.075.275-8 SSP/PR 

CP F: 064.038.449-89 PNEUS COMÉRCIO DE 
PNEUS EIRELI 

Sócio administrador 
RUA MARGINAL PARAGUAI N' 469 

RIO VERDE- CEP; 63405-280 

L 	PR 	1 COLOMBO - 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE COLOMBO 

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL 	 T 1 T U L A R 

RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO 	 ELISANGELA MASCHIO 

COLOMBO/PR-83414010 	 JURAMENTADOS 

DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS 

DAIENY BONIN BONTORIN 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CEVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-
JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum re-
gistro em andamento contra: 

PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

CNPJ 06.880.642/0001-09, no período compreendido desde 0110311950, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

1 1 IV II I II 1 I I I I FI I II IV E IVI 1 EI VI IV II IV III VII E 
COLOMBO/PR, 27 de Abril de 2021 16:51:48 

ELISANG ELA MASCHIO 

Página 0001/0001 

Documento assinado digitalmente, conforme MP n,'2.200-212001, Lei n. 	11.41912006 e Resolução n. o  0912008, do TJPR/OE 

Página 1 de 1 1J\J1j 

Confira os dados do ato em: https://seiodigitaLtjpb.jus.brou  Consulte o Documento em: http8:1/azevedobe5tos,not.br1documontof73491004211264125656 

tIMf 
. 

Autenticação Digital Código 73493004211264129898-1 	/ 	- 	Cartório Azevedo Bastos 
Data 30/04/2021 12:05:28 	 A 	PresidenteEpltd joP 	1145 

( 

) 

T D 	O 

OU 
Valor Total do Ato; R$ 4,66 	 Bairro dos Estado, João Pessoa - PE 

$'.F 	(83t32 	
tb Válbe 	zTJPi C 	caoS Selo Digital Tipo Normal 	ALL16387-QFBL 	 llaietoatb 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARA)BA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 	 CIP 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos ,not.br 
E-mail: cartono©azevedobastos.not.br 	 plot 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e Tutelas com atribuição de autenticara reconhecer 
firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de 
novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudiciat em todos os aios de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: 
ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paralba, endereço https://con -egedoria.tjpb.jus.br/seto-digitat/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas 
características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8', §1', do Decreto n' 10.27812020, que regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 
13.87412019 e o artigo 2'-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e 
integridade. 

Q ordo com o disposto no artigo 2 0-A, §7', da Lei Federal n' 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
ência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 3010412021 15:54:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 10,  101  e seus §§ 1' e 2' da MP 
220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PNEUS 
COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o cite 
https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida portem po Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 73493004211264129898-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n' 13.10512015, Lei Estadual n' 8,72112008, Lei Estadual n' 10.13212013, 
Provimento CGJ N' 00312014 e Provimento CNJ N' 10012020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94fO57f2dõ9feôbcO5bbf4dj dl b574e8fe99t761 c835e831 584a01 ei 03c1 57aa5a7fc461 0a254b945ede7f2 1 4b0acde6de23a7bc4505d98c23aad8d3a0a0f0a084a97fad357c649438c 
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Governo do Estado do Paraná 

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

DO ~NA
(4 

FIM 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
- nesta Junta Uomerciaie sao vigentes na cata Ca sua expealçao. 

Nome Empresarial: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 	 Protocolo: PRC2106547793 

Natureza Jurídica: Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

NIRE (Sede) 	 CNPJ 	 Arquivamento do Ato 	 Início de Atividade 
41600609905 	 06,880,64210001-09 	 Constitutivo 	 0110612004 

15/07/2004 

Endereço Completo 
Avenida Marginal PARAGUAI, N° 469, RIO VERDE - Colombo/PR - CEP 83405-280 

Objeto 
Comércio a varejo de pneumáticos e cãmaras de ar Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e reparação de caminhões, ônibus e 
outros veículos pesados Aluguei de imóveis próprios 

Capital 	 Porte Prazo de Duração 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 	 ME (Microempresa) 1 	Indeterminado 
Capital Integralizado 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

Titular 
Nome 	 CPF 	 Administrador 	Inicio do Mandato Término do Mandato 
TERCIO GUSTAVO SENFF 	 064.038.449-89 	 S 	 1210512017 

Dados do Administrador 
Nome 	 CPF 	 Início do Mandato Término do Mandato 
TERCIO GUSTAVO SENFF 	 064.038Ã49-89 	 1210512017 

Último Arquivamento Situação 
Data 	 Número 	 Ato/eventos ATIVA 
0110812019 	 20194505235 	 0021051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 2910412021, às 10:12:18 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacli.prgov.br , com o código QHGDOCF. 

IIIIMIU IIIIIIlI IIII I 	IIMIII III 
PRC2106547793  

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA't' 
Secretário Gerai 

t 
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Emissão do CICAD 
	

https://www.arintcrnet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS  11 D.asp?eIncludeLi... 

1 
	

PARANÁ  UU.  
GOVERNO DO ES 

RECEITA ESTADUAL 
	

SECRETARIA DA FAZE'  DW 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição CNPJ 	 Início das Atividades 

06.880.642/0001-09 	1 	0912004 
-................-. .... 

Empresa 1 Estabelecimento 

Nome Empresarial PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

Título do Estabelecimento TEREZA PNEUS - COLOMBO 

Endereço do Estabelecimento RUA MARGINAL PARAGUAI, 469 - RIO VERDE - CEP 83405-280 

FONE:
(41) 3666-8070 

Município de Instalação COLOMBO - PR, DESDE 0912004 

(Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

....... ... ......-.--,--- 

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 0912019 

Natureza Jurídica 230.5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 

Atividade Econômica Principal do 4530-7105 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE.AR 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econômica(s) 6810-2102 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS 
Secundária(s) do Estabelecimento 

.. ...........,. ........--..- 	
-1 

Quadro Societário 

Tipo 	Inscrição 	 Nome Completo! Nome Empresarial 	 Qualificação 

CPF 	064.038Ã49-89 TERCIO GUSTAVO SENFF 	 TITULAR PESSOA FÍSICA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Este CICAD tem validade ate 2710512021. 	 Recea Estadual do Paraná 

CAD/ICMS N° 90316439-50 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 	 Emitido Etroncarnente via Intemet
2710412021 14:10:21 Internet www.fazenda.pr.gov.br  

. 	
Dados transrnbios de forma segura 

Tecnologia CELEPAR 

Inscrição no CAD/ICMS 

[ 	
90316439-50 	

[ 

F1* 

N1,  

1 of 1 
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Pneus Comércio de Pneus Eireli EPP 

PCP Avenida Marginal Paraguai, n2 469 - Bairro Rio Verde - CEP.: 83.405-280 Colombo - PR 

CNPJ: 06.880.642/0001-09 - Inscrição Estadual: 903.164.39-50 

e-mail - iversonterezapneus.com.br  - Telefone —(41) 3333-4322 

ANEXO IV 

PROPOSTA COMERCIAL 

Ao 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ 

Pregão Eletrônico n 2  001/2021 

Processo Licitatório n 2  001/2021 

Abertura dia 17/05/2021 às 08:00 Hrs 

A empresa Pneus Comércio de Pneus Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n 2  06.880.642/0001-09, e Inscrição Estadual sob n 9  

903.164,39-50, vem por meio de seu Representante Legal o Sr. Tercio Gustavo Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob 

n 2  9.075.275-8 SSP/PR, e do CPF n 2  038.064.449-89, apresentar e submeter nossa Proposta Comercial para participação no 

Pregão Eletrônico n2  001/2021, instaurado pela CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ. 

VALOR Marca 
QTDE - - 

VALOR 
- TOTAL Modelo 

LOTE ITEM UNID COD ESPECIFICAÇÃO UNITARIO 
ESTIMADA - 

MÁ 
MÁXIMO 

 
MÁXIMO 

ESTIMADO  
9 1 20,00 UN 60 Pneu radial, rodoviário, 2.022,24 40.444,80 (ELLY KS481 

traseiro, referencia 1000, 
aro 20, 16 lonas, novo, 
não 	remoldado, 	não 
remanufaturado, 	para 
tração de caminhão.  

VALOR Marca 
QTDE 

VALOR 
TOTAL Modelo 

LOTE ITEM 
ESTIMADA 

UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO 
IMO MÁXIMO 

- ESTIMADO  
10 1 40,00 UN 80 Pneu radial, liso, para uso 1.990,54 79.621,60 GOODYEAR 

em solo misto, dianteiro, G386 
referência 1000, aro 20, 
16 	lonas, 	novo, 	não 
remoldado, 	 não 
remanufaturado, 	para 
caminhão 

VALOR Marca 
QTDE 

VALOR 
TOTAL Modelo 

LOTE ITEM 
ESTIMADA 

UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO 
- MÁXIMO 

MÁXIMO ESTIMADO  
13 1 8,00 UN 121 Pneu referencia 17.5, aro 7.500,00 60.000,00 GOODYEAR 

25, radial carcaça de aço ;G-2B 
16 	lonas, 	novo, 	não 
remoldado, 	 não 
remanufaturado  



o 

o 

VALOR 
VALOR Marca 

LOTE ITEM  
QTDE 

UNID -D  CO ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO 
TOTAL Modelo 

ESTIMADA - MÁXIMO 
 

MÁXIMO 
MÁ 

ESTIMADO  
14 1 8,00 UN 122 Pneu referencia 17.5, aro 4.858,70 38.869,60 OODYEAR 

25, 16 lonas, novo, não ;GL-2A 
remoldado, 	 não 
remanufaturado  ,< 

VALOR  
VALOR iui 

LOTE ITEM QTDE 
UNID 

-  

COD 
- 

ES PECIFICAÇÃO 
- 

UN ITÁRIO 
TOTAL Modelo 

ESTIMADA - 

MÁXIMO 
MÁXIMO 

ESTIMADO  
18 1 8,00 UN 87 Pneu radial, borrachudo, 2.066,79 16.534,32 KELLY KS481 

referencia 275/80 R 22.5, 
12 	lonas, 	novo, para 
Caminhão, 	 não 
remoldado, 	 não 
remanufaturado  

LOTE ITEM QTDE UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR Marca 
ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL Modelo 

MÁXIMO MÁXIMO 
ESTIMADO  

19 1 4,00 UN 88 Pneu radial, liso, misto, 2.040,60 8.162,40 (ELLY ]VISA II 
referencia 275/80 R 22.5, 
12 	lonas, 	novo, para 
Caminhão, 	 não 
remoldado, 	 não 
remanufaturado  

LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

VALOR 
VALOR Marca 

LOTE ITEM 
QTDE 

UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO 
ESTIMADA 

UNITÁRIO 
TOTAL Modelo 

- MÁXIMO 
MÁXIMO 

ESTIMADO  
27 1 60,00 UN 103 Pneu radial, 	rodoviário, 2.022,24 121.334,40  

traseiro, referencia 1000, STEELMARK 

aro 20, 16 lonas, 	novo, AGS 

não 	remoldado, 	não 
remanufaturado, 	para 
tração 	 de 
caminhão.(AMPLA 
CONCORRENC1A)  

Valor Total - R$ 364.967,12 (Trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta e sete reais e doze centavos). 

- PRAZO DE VALIDADE —60 (sessenta) dias. 

- PRAZO DE GARANTIA — OS (cinco) anos, contra vícios e defeitos de fabricação. 

- PRAZO DE FABRICAÇÃO - Igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega. 

- PRAZO DE ENTREGA - Será de 07 (sete) dias, após recebimento da Autorização de Fornecimento. 

- PRAZO DE VIGÊNCIA - Será de 12 (doze) meses. 

- PRAZO DE PAGAMENTO - Será no 152  dia útil do mês subsequente, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal. / 

- Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. 

- No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para 9geaa 

e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e 

indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto. 



- Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

conforme estabelece artigo 32  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

- BANCO DO BRASIL - 	 AG 1622-5 	 C/C 19757-2 

pia_ 

%tL w#_~_~v-P 
Dados da Empresa: 

Razão Social Pneus Comércio de Pneus Eireli 

CNPJ 06.880.642/0001-09 

Endereço Av: Marginal Paraguai, n2 469 

CEP 83.405.280 

Fones: (41) 3333-4322 

Fax (41) 3333-4322 

E-mail licitacoes@terezapneus.com.br  

Site Internet terezapneus.com.br  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome Tercio Gustavo Senff 

Cargo Sócio Administrador 

Nacionalidade Brasileira 

Estado civil Solteiro 

Profissão Administrador 

Endereço Rua Imaculada Conceição, n 2  370 

CEP 80.215-030 

Fone (41) 3333-4322 

Fax (41) 3333-4322 

E-mail licitacoes@terezapneus.com.br  

Cart. ld./Órgão Exp. 9.075.275-8 SSP/PR 

CPF 064.038.449-89 

Dados Bancários da Empresa - Preferência Bancos Oficiais. 

Banco Banco do Brasil 

Agência 1622-5 

Conta 19.757-2 

() 	 Dados do Contato com a Empresa: 

Nome Tercio Gustavo Senff 

Cargo Sócio Administrador 

Endereço Av: Marginal Paraguai, n 2  469 

CEP 83.405-280 

Fone (41) 3333-4322 

Fax (41) 3333-4322 

E-mail licitacoes@terezapneus.com.br  

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 

bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja encaminhado para o 

seguinte endereço: 

E-mail: licitacoes@terezapneus.com.br  

Telefone: (41) 3333-4322 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 



o 

TERCIO 	Digitalty signed by 

GUSTAVO 	TERCIO GUSTAVO 

SENFF:06403844989 
SENFF:06403844 Date: 2021.05.16 
989 	 19:18:48 -0300 

Tercio Gustavo Senff 

RG: 9.075.275-8 SSP/PR 

CPF: 064.038.449-89 

Sócio administrador 

Curitiba, 17 de maio de 2021. 

6.880.642f0001 -O 
PNEUS COMÉRCIO DE 

PNEUS EIRELI 

RUA MARGiNAl. PARAGUAI N* 469 
RIO VERDE CEP: 83405-280 

L 	COLOMBO - PR 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
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1910312018 	 PNEUS PARA CAMINHÕES E ÕNIBUS - G386 MSS - GOODYEAR NO BRASIL 

1  RÉU00X1v1WAR 1 .1 

~?V 1 1 

MW 

PNEUS GOODYEAR 

Pneus para Caminhões e Ônibus - Radiais 

.G386MSS  

Tipo de Estrada: Terra / Asfalto 
Tipo de Serviço: Misto 
Eixos Direcionais Livres e Tração Moderada 

Q 	
Características e Benefícios 

Desenho com blocos interligados e composto resistente: máximo desempenho rn•rnenor. custo 
por quilômetro. 	 « 

Ombros quadrados, desalinhados e sulcos profundos: dirigibilidade, autolímpeza, aderência e 
desgaste uniforme. 

Protetores no fundo dos sulcos e blocos sólidos: protegem a carcaça dos cortes e arrancamentos 
ocasionados pela retenção e atrito com pedras. 

Cinta superior de nylon envolve outras três cintas de aço: preserva a carcaça de. aço, 
proporcionando maior resistência à danos e maior recapabilidade. 

Tipo de Estrada: Terra ]Asfalto 

Tipo de Serviço: Exclusivamente em Serviços Misto. 
Os melhores resultados são obtidos em serviços mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, 
estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas. 

Posição: Eixos Direc1onais Livre e Tração Moderada. 

o 	 lã Informações Técnicas 

Tipo Aro Ouant Capacidade Indice de Profundidade Diâmetro 
Medida de Recomendado  de Máxima de Velocidade de Sulcos Externo 

Pneu Lonas Carga (kmlh) (mm) (mm) 

10.00R20 C/C 7.50 16 300012725 K(110) 15.5 1052 

11.00R20 dc .800 i..& 335013000 K (110) 16.5 1082 

11.00R22 CIO :8.00 16 3450/3075 K (110)1 16.5 1132 

11R22.5 Sf0 8.25 16 300012725 K (110) 15.5 1050 

12.00R20 C/C 8.50 16 375013250 K (110) 17.1 1122 

275180R22,5 S/C 8.25 16 325013000 K(110) . 1.8 103240 

295180R22.5 S/C 9.00 16 355013150 L (120) 167 104 

Para solicitar informações sobre Pneus para Camlflhõõs e Ônibus G386 MSS GOODYEAR 

http://br.vía  ruriI.comlagrIcuftUra/pneus-jantas/goodyea rfcarninhoes-onibus-g389-mss.htrn 	
7, 

1/2 
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São Paulo, 05 de janeiro de 2021. 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS GOODYEAR 

A GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. ("Goodyear do 
Brasil"), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Intendência, 91, 
Portão A - Prédio Administrativo, Brás, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 60.500.246/0001-54 e com estabelecimento 
industrial localizado na Avenida Affonso Pansan, n° 3415, Rodovia Anhanguera, KM 
128, Americana, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n°60.500.246/0016-
30 declara que os pneus fabricados pela Goodyear do Brasil possuem garantia 
contra anormalidades de fabricação, devidamente constato por técnicos da 
Goodyear do Brasil, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores 
oficiais. 

O período total de garantia é contado a partir da data da nota fiscal de compra do 
pneu ou do veículo novo com o equipamento original. Na ausência da nota fiscal, o 
período de garantia será contado a partir da data de fabricação, inscrita no costado 
do pneu. Esse período compreende os 3 (três) primeiros meses de garantia legal, 
acrescidos do período adicional de garantia contratual oferecida pela Goodyear do 
Brasil que será determinado de acordo com o modelo do pneu, ou seja, 1. Pneus 
KMax, Armor Max, Fuel Mas e Urban Max - 7 (sete) anos de garantia; 2. Demais 
pneus fabricados pela Goodyear do Brasil - 5 (cinco) anos de garantia, tudo em 
conformidade com o quanto informado nos Termos de Garantia de Pneus Para 
Caminhão e Ônibus, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/garantia-de-pneus  

Esta declaração é válida até 05/01/2022. 

Atenciosamente, 

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. 

Igor Lopes 
	

Eduardo Heneine Gualberto 
Diretor de Supply Chain 

	
Diretor de PBU commercial 

Confira os dados do ato em: https://solodlgitat.tjpbjus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documentoí73490405214059548287  

Autenticação Digital Código: 73490405214059548287-1 
' 	 Cartório Azevêdo Bastos 

.0 Data: 04/0512021 09:43:24 Av. PresldenteEpltclo Pessoa -1145  
Valor Total do Ato R$ 4 66 

.tT, 
Bairro d 	Estado, J 	P a 	P8 

eD}3244.S 	 dotoanot.br 
4t 

VaIberAzdaM.Cavalca!l to  Selo Digital Tipo Normal C: ALL23OII-N9XA; 
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1' 
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.Jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobostos.not.br/documento/73490405214059548287  

Autenticaçao Digital Código 73490405214O5954287 2 Cartorio Azevedo Bastos 
. Data 04/05/2021 09:43:24 A 	Pres idente Epltá 1 	Pes 	1145  

ValorTotaldo Ato: R$4,66 BalrrodoeEstedo,JoaoPnsuoe.PB 
32 	04 	 ton.ntbr VAILterAzcvcdeM.CavaIcanb 

Solo Digital Tipo NormaiC:ALL23012.EF5K; 

Documento assinado por 
EDUARDO HENEINE 
GUALBERTO com o 0FF 

268.423.698-43 na data 
05/01/2021 14:46:22 como 
Procurador Goodyear 

Documento assinado 
por IGOR LOPES com 
o 0FF: 288.836.078 -05 
na data 05/01/2021 
13:26:31 como 
Procurador Goodyear 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PE * 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartoriotazevedobastos,not.br Fla  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel, Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer 
firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial o Registral no Estado da Paralba, foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de 
novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: 
ABC12345-X1)(2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço htlps://corregedoria.tjpbjus.br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas 
características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n*  10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, Inciso X, da Lei Federal n 
13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digltalização dos documentos flsicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e 
integridade. 

acordo  com o disposto no artigo 2 0-A, §7°, da Lei Federal ri*  12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
éncia, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04105/2021 12:57:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 2 0  da MP 
2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PNEUS 
COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autonticaazevedobastos. not. br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site 
https://autdigital.azevedobastos.not.br  e Informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está dlsponlvel para consulta em nosso site. 

1 C6dIgo de Autenticação Digital: 73490405214059548287-1 a 73490405214059548287-2 
*Legislaç ões Vigentes: Lei Federal ri° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n* 10.13212013, 
Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 10012020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94t057f2d69fe6bc05b27eec32cd301 5bofc0c3cab4e27a 1 9402b2de0bgfff8600320e85b2e4cd37f6c8001 8SS3bbdabl O4cffbcl 84857e71 6gad8d3a0a0f0a084a97fad357c649438c 
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Ministério do Meio Ambiente 	 A 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovav* ~Mw  

* 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 
Registro 11.0 Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 

19884 26/03/2021 26/03/2021 26/06/2021 
Dados básicos: 
CNPJ: 	60.500.246/0016-30 
Razão Social: 	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 
Nome fantasia: 	GOODYEAR 
Data de abertura: 	08/02/1973 
Endereço: 
logradouro: 	AV AFFONSO PANSAN 
N.°: 	3415 	 Complemento: 	KM 128 
Bairro: 	ANHANGUERA KM 128 	 Município: 	AMERICANA 
CEP: 	13473-620 	 UF: 	SP 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP 

Código Descrição 
21-45 Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n° 416/2009 
21-43 Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei n° 8.723/1993 
21-3 Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal 
9-2 Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos 
9-6 Fabricação de pneumáticos 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações 

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por 

meio do CTF/APP. 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos. 

Chave de autenticação 	 I 	 A54VQ384EQVW1P7X 

IBAMA . CTF/APP 
	

26/03t2021- 11:22:00 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis 

* 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 
Registro n.°  Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 

2334945 15/02/202 1 15/02/2021 15/05/202 

Dados básicos: 
CNPJ: 	06.880.642/0001-09 
Razão Social: 	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA 	 Fie  

Nome fantasia: 	TEREZA PNEUS 
Data de abertura: 	15/07/2004 
Endereço: 
logradouro: AVENIDA MARGINAL PARAGUAI 
N.°: 	469 	 Complemento: 	LOJA 
Bairro: 	RIO VERDE 	 Município: 	COLOMBO 
CEP: 	83330-220 	 UF: 	PR 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP 

Código Descrição 
21-45 Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n°416/2009 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações 

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por 

meio do CTF/APP. 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos. 

Chave de autenticação 	 I 	9KPZLD1XXQZVGI 1N 

7 

IBAMA - CTF/APP 
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Produtos e Son'içoti com Conformidade Avallad4 
voxw 

Cerfifica.ç 

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) OPagma 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: lOA N° Certificado: 04P-0005.15-23 Tipo: Produto Emissão: 2010312020 Validade: 

20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF 	 iaI / 	Nome fantasia 	Endereço 	 Status Papel da empresa 
Nome (PF) 

GOODYEAR DO 	GOODYEAR DO 	VIA ANHANGUER,A, KM 

60500246001630 BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS 	128, - - SALTO GRANDE 	ATIVO REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA, DE BORRACHA 	AMERICANA, SP - BRASIL 

GOODYEAR 	 GOODYEAR 	 TECH WAY DRIVE BLDGS. 
45,60-65,70-77,113,800, 	ATIVO  CENTRO DE INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER 

- 1 376 ---  AKRON, CHIO, - 	 TECNOLOGIAÍDESENVOLVIMENTO AKRON 	 AKRON 	 ESTADOS UNIDOS 

Marca 
	

V Modelo 	 ' Importado 	Descrição 

GOODYEAR 
	 146/143K TI 	 NÃO 	(F23) 4A2135C1 

Novd PC5(It 

7/ 

www.inmetro.gov.br/prodcert/certifir-adosnista.asp 
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23/08/2020 
	

Produtos Certificados 	 Fis 
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Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada- 
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Ceiti'fJó.a4s .... 

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) 

OPáglna 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA 	N° Certificado: 04P-0005.15-23 Tipo: Produto 	Emissão: 20/03/2020 Validade: 

20103/2024 	Status do Certificado: Ativo 	Doc.Normativo 

Raz5o Social CNPJ/CPF 	 / 

Nome (PF) Nome fantasia Endereço 	 Status Papel da empresa 

GOODYEAR DO 
60500246001630 GOODYEAR DO VIA ANHANGUERA, KM 

BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS 128, - - SALTO GRANDE 
- ATIVO AMERICANA, SP - BRASIL 

REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA 

GOODYEAR GOODYEAR TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - 1 	
ATIVO TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO A R N AKR N ESTADOS UNIDOS  

Marca Modelo Importado v Descriç5o 

GOODYEAR GOODYEAR 10.00R20 146/143K U G386 	NÃO (F23) 4A2135C1 
MSS / 800423 

Nov Pesclas' 

'7 
4, 

www.lnmetro.gov.br/prodcert/certiflcados/lista.asp 
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14/07/2020 	 Produtos Certificados 

BRASIL 

........ 	 0@ 0! (4, 

	

Ohio 	
Faecom 

bleretw
Sitedornetro -------- v 

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada 

vow 
Certificados 

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) OPçnu 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA N° Certificado: 041 3-0005.15-28 Tipo: Produto Emissão: 20/0312020 Validade: 

20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJICPF 	
Razão Social / 

Nome fantasia 	Endereço 	 Status Papel da empresa 
Nome(PF) 

GOODYEAR DO 	GOODYEAR DO 	VIA ANHANGUERA, KM 

60500246001630 BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS 	128, - - SALTO GRANDE - ATIVO REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA 	AMERICANA, SP - BRASIL 

GOODYEAR 	 GOODYEAR 	 TECH WAY DRIVE BLDGS. 

VJNOVATION CENTER UJNOVATION CENTER - 	 ATIVO TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 
ESTADOS UNIDOS  

' Marca 	 ' Modelo 	 ' Importado 	Descriç8o 	-. 	 - 

GOODYEAR 	 GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL 	 NÃO 	(F28) 4A2B6C2 

www.inmetro.gov.br/prodcerticertificados/jista,asp 	 1/1 
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Produtos Certificados 

Produtos o Serviços com Con(ormldado Avaliada 
vow 

CertifJcv4pÂ__ 

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) 

O Página 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA 	N° Certificado: 04P-0005.15-28 	Tipo: Produto 	Emissão: 20103/2020 	Validade: 

20/03/2024 	Status do Certificado: Ativo 	Doc.Normativo 

CNPJ/CPF 	 / 
Nome (PF) 

Nome fantasia 	Endereço 	 Status Papel da empresa 

GOODYEAR DO 60500246001630 GOODYEAR DO 	VIA ANHANGUERA, KM 

BRASIL PRODUTOS 128, - - SALTO GRANDE - BRASIL PRODUTOS 	 ATIVO 
AMERICANA, SP- BRASIL 

REPRESENTANTE LEGAL 
DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA 

GOODYEAR GOODYEAR 	 TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - 	 ATIVO 
TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 

ESTADOS UNIDOS  

' Marca Modelo 	 ' Importado '' Descrição 

GOODYEAR 149/146K 	 SIM iJó25 
(F28) 4A2B6C2 

WWN 

Nova 2esq 

www.inmetro.gov.br/prodcerticertiflcados/lista.asp 
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14/07/2020 	 Produtos Certificados 	
(, 	

.J- 

Produtos e Serviços com Conformidade Avalia ia 

CertifIqg4,gj 

Resultado da Consulta: 
1 Certificado(s) O Pagina 1 
1 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: IQA 	N° Certificado: 04P-0005i5-23 Tipo: Produto 	Emissão: 20í0312020 	Validade: 

20/03/2024 	Status do Certificado: Ativo 	Doc.Normativo 

CNPJ/CPF 	Raz5o Social/ 
Nome (PF) 

Nome fantasia Endereço 	 Status Papel da empresa 

GOODYEAR DO GOODYEAR DO VIA ANHANGUERA, KM 

60500246001630 BRASIL PRODUTOS BRASIL PRODUTOS 128,-- SALTO GRANDE 
- 	 ATIVO REPRESENTANTE LEGAL 

DE BORRACHA LTDA. DE BORRACHA AMERICANA, SP - BRASIL 

GOODYEAR GOODYEAR TECH WAY DRIVE BLDGS. 

INNOVATION CENTER INNOVATION CENTER - ATIVO TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 
_________ ESTADOS UNIDOS  

Marca Modelo Importado Descrição 

GOODYEAR GOODYEAR1OMOR2O146/143LTT 	 SIM (F23) 4A2B5C1 

K; 
ova PasciHa 

Pclu 	'ca Em'saa 	(ania. 

1' 

www.inmetro.gov.br/prodcerticertificados/lista.asp 
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www.licitacoes-e.com.br 
	

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop  

' Fie 
It, AO 

Licitação [n° 870567] e Lote [n° 9] 

Corrigir os seguintes erros: 

1. Selecione o anexo de or000stas Dara efetuar downioad do arQuivo. 

Lista de anexos da proposta 

Nome Arquivo 	 Tamanho MB 

PROPOSTApdÍ () 	 3,658 

: 	HAlLírAO.pdf() 	 1,69 

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros 

Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação. 

No sou um robô 
reCAPTCHA 

Pdv.ddld.' TmmN 

Downtoad 

Data Inclusão 

16/0512021 19:52:32 

16/05/2021 19:52:12 

Ó 

"L/ 

1 de 1 	 17/05/2021 11:59 
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Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

NO 

TCEPR 

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 06880642000109 

NENHUM ITEM ENCONTRADO!  

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeblmpressao.aspx 	 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/05/2021 15:08:17 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ' 
[CNPJ: 06.880.642/0001-09 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 	

/ Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 7 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta / 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



-w 

F1 - ----'  

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12,965, de 23 de abn 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

. 
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Empresa Fácil Paraná 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

• PROTOCOLO: 194505235 
• DATA DO PROTOCOLO: 31/07/2019 
• NÚMERO DE REGISTRO: 41600609905 
• ARQUIVAMENTO: 20194505235 
• EMPRESA: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

Contrato (htlps://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-

eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTU2NDU4MDgxNI8xOTQ1  MDUyMzUucGRm/download/2/pessoall 371 5/co_protocolo/PRP1 936526685) 

www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocoIoPRP1  936526685 	 1/1 
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PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

TER CIO GUSTAVO SENFF, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, maior, nascido em 
23/11/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Imaculada Conceição, 370 - 
Rebouças - CEP. 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação CNH sob o n.° 03874341030 DETRAN/PR, constando Cdu1a de 
Identidade Civil RG n. °  9,075.275-8 SESPIPR e CPF n.° 064.038.449-89. Titular da empresa 
individual de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial de PNEUS 
COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n. °  06.880.64210001-09, 
com sede à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CEP. 83405-280, na Cidade de 
Colombo, Estado do Paraná, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado 
do Paraná sob NIRE 41600609905, em sessão de 18/0912017; resolve alterar o ato 
constitutivo mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE OBJETO: O objeto da EIRELIfica alterado para: 

- 4530-7105 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 
- 4520-0101 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e 

reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados 
- 6810-2102 - Aluguel de imóveis próprios 	 / 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PLENITUDE DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas do 
ato constitutivo, não alteradas por este instrumento, continuarão em vigor em toda sua plenitude. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: À vista das 
modificações ora ajustadas, consolida-se o ato constitutivo de acordo com o novo Código Civil Lei n° 
10406/02, com a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 

CNPJ/MF N. °  06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 

--..,..-.. 	 ......................J.S,(\( d,l(mI 	................................................... 

FLI 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÀO: 

V 	11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS BIRELI 

JUP4IA COMERCÃI. 
DO PARAMA 	 LF.ANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
CURITIBA, 01/08/2019 

www. empresafacil . pr  gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

TERC'IO GUSTAVO SENFF, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, maior, nascido em 
23/11/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Imaculada Conceição, 370 - Rebouças - CEP. 
80215-030. na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
CNH sob o n.°  03874341030 DETRAN/PR, constando Cédula de Identidade Civil RG n.° 9.075.275-8 
SESP/PR e CPF n.° 064.038.449-89. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada que 
gira sob o nome empresarial de PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n.° 06.880.642/0001-09, com sede à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - CEP. 83405-280, 
na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob NIRE 41600609905, em sessão de 18/09/2017; promove a consolidação do ato 
constitutivo conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSUL4 PRIMEIRA: DO TIPO JURÍDICO E NOME EMPRESARIAL: O tipo jurídico da 
empresa é: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com sub-
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob o nome empresarial de PNEUS 
COME,  RCiO DE PNEUS EIRELI, com sede e foro à Avenida Marginal Paraguai, 469 - Rio Verde - 
CEP. 83405-280, na Cidade de Colombo, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ/MF sob o n. °  
06.880.64210001-09. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou 

?00, outras dependências em qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL: O capital da EIRELI é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, o qual está totalmente integralizado em 
moeda corrente do País. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO: A empresa individual responsabilidade limitada EIRELI 
tem corno objeto os seguintes ramos de atividades: 

- 4530-7105 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 
- 4520-0101 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis, serviços de manutenção e 

reparação de caminhões, ônibus e outros veículos pesados 
- 6810-2102 - Aluguel de imóveis próprios 

. -- 	 't UM' cJ L1 Jqt1i'iliu E. 

PL2 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 BOB N° 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

V 	11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

AJ AL 	
LEANDRO MERCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETARIO-GERAL  
CURITIBA, 01/08/2019 

www.wWresafaci1.pr.gov.br  

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



PNEUS COMER CIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ/MF ZV° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

CLÁUSULA QUARTA: RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do titular é limitada ao capital 
integralizado. A EIRELI será regida pelo regime jurídico de Empresas Limitadas e supletivamente 
pelas leis das Sociedades Anônimas. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DURAÇÃO: O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, 
tendo iniciado suas atividades em 01/06/2004. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do 

• 

	

	impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa 
ser alterada para atender uma nova situação. 

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO: É administrada pelo titular da EIRELI TERCIO 
GUSTAVO SENFF com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da EIRELI, 
representá-la ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos piiblicos, 
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais 

atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da EIRELI. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se ao titular, nos limites de seus poderes, constituir procuradores 

em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que 

poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo 
indeterminado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista 
no art.° 1.061 da lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O titular declara sob as 
penas da Lei: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Que não possui ou tem sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos 
moldes do E1RELI, em qualquer parte do território nacional. 

FL3 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS EXRELI 

JUNTA 	1COMERCIAL 1 	LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 01/08/2019 
www.empresafaci1.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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PNEUS  COMERCIO DE PNEUS EIRELI 
CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Que não está impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

Ô 	
CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social será em 31 
de dezembro do ano civil, com a apresentação do Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do 
ano fiscal. 

CLÁUSULA NONA: PRÓ-LABORE: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-
Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: IMPEDIMENTO DO TITULAR: Falecendo ou interditado seu titular, a 
EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da EIRELI, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se "  

resolva em relação ao seu titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA: O titular 
declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de MIROEMPRESA nos termos 

da Lei Complementar n °. 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉC'IMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste instrumento 
serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo jurídico e, supletivamente, 
pelas normas da sociedade anônima (Lei n.° 6.404176), conforme faculta o parágrafo único do art. 
1.053 da Lei n. °  10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo/PR, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

},t 	II-XÇ Iuj 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB No 20194505235. 
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

V 11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

JUNTA COMERCIAL 1 
1 DO 	 1 	LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
CURITIBA, 01/08/2019 

www.ozWrenaf*ci1.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS ElRELI 
CNPJ/MF N.° 06.880.64210001-09 
NIRE 41600609905 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, 
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Colombo/PR, 15 de julho de 2019. 

• 

TER CIO GUSTAVO SENFF 

• 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 14:47 SOB N° 20194505235. 

Y 	
PROTOCOLO: 194505235 DE 24/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11903509508. NIRE: 41600609905. 
PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

IJUNTA COMERCALI 
L DO PÁRANA 	 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETARIO-GERAL 
CURITIBA, 01/08/2019 

www.empresafaci1.pr.gov.br  

FL5 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 

IF 4106* 
Recta Federal 	_______________________ 

Confirmaçãocie Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 06.880.64210001-09 

Data da Emissão : 27/04/2021 

Hora da Emissão : 17:03:12 

Código de Controle da Certidão : 798A.C8E2.56FC.D27C 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 27/04/2021, com validade até 24/10/2021. 

Pana Ante rIoL] 

Canais 

servicos receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConju  nta/ConfirmaAutenticResultado.asp 	 1/1 
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Consulta a certidões emitidas pela Seta 1 Secretaria da Fazenda 

1 Consulta a certidões emitidas pela Sefa 
V~O- 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da 
Fazenda 

Informações do Documento 
Certidão 	024038572-10 

Tipo 	 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática 

CNPJ 06.880.642/0001-09 
Fornecida para o PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

Emissão 	27/04/2021 17:01:49 

Data de Validade 25/08/2021 

Lvj 

© Secretaria da Fazenda - SEFA 
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - 

Localização 

www.fazenda.pr.gov.br/Servicos/Consultar-certidoes-emitidas-Sefa 	 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

V DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA 

'w 
Fla 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 19087/2021 
Contribuinte 
Nome/Razão: 1085905- PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI 

CNPJ/CPF: 	06.880.642/000109 

Endereço: 	RUA MARGINAL PARAGUAI, 469 

Complemento: 

Bairro: 	RIO VERDE 	 Cidade:COLOMBO - PR 

Finalidade 

LICITAÇÃO 

Observação 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, 
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. 

Certidão válida até: 28/05/2021. 

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br ) 
através do código: 19087/2021 

Colombo, 28 de abril de 2021 

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br  em 28 de abril de 2021 13:13:16 

RUA XV DE NOVEMBRO - n° 105 - Centro - Cep CEP: 83.414-000 - COLOMBO - PR. 

Home Page: http://www.colombo.pr.gov.br  



27/1212020 a 25/01/2021 

08/12/2020 a 06/01/2021 

19/11/2020 a 18/12/2020 

31/10/2020 a 29/11/2020 

12/10/2020 a 10/11/2020 

2310912020 a 22/10/2020 

2020122701381185336367 

2020120802504312566814 

2020111902131095071177 

2020103101555786386963 

2020101201352336260412 

í2020092302043 118602453 

04/09/2020 a 03/1012020 	12020090402153984500635 

Dúvidas mais Frequentes I Início I V - 1 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscriç5o: 06.880.642/0001 -09 
Razão social: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIREIJ 

Data de Data de Validade Emissao/Leitura 

2010412021 20/04/2021 a 17/08/2021 

400110412021 i 01/04/2021 a 3010412021 

13/03/2021 13/03/2021 a 11104/2021 

22/02/2021 22/02/2021 a 23/03/2021 

Número do CRF 

2021042001223073675597 

2021040101181431887967 

2021031301130926934475 

2021022200485790757966 

03/02/2021 

15/01/2021 

27/12/2020 

08/12/2020 

19/11/2020 

31/10/2020 

12/10/2020 

23/09/2020 

04/09/2020 

03/02/2021 a 04/03/2021 

15/01/2021 a 13/02/2021 

2021020301474509271438 

2021011502070550291869 

	

16/08/2020 	 16/08/2020 a 14/09/2020 	2020081601510184121219 

	

•28/07/2020 	 281Ó7/2020a26/08/2020 	2020072802175735098547 

	

09/07/2020 
	

09/07/2020 a 07/08/2020 	2020070903162735678626 

	

22/03/2020 
	

22/03/2020 a 19/07/2020 	2020032201360537295095 

	

03/03/2020 
	

03103/2020 a 30/06/2020 	2020030302323181701909 

13/02/2020 
	

13/02/2020 a 1310312020 

25/01/2020 
	

25/01/2020 a 23/0212020 

06/01/2020 
	

06/01/2020 a 04/02/2020 

18/12/2019 18/12/2019 a 16/01/2020 

29/11/2019 29/11/2019 a 28/12/2019 

10/11/2019 lO/ll/2O19aO9/l2/2019 

22/10/2019 22/10/2019 a 20111/2019 

03/10/2019 03/1012019 a 01/11/2019 

14/09/2019 
	

14109/2019 a 13/10/2019 

26/08/2019 
	

26108/2019 a 2410912019 

07/08/2019 
	

07/08/2019 a 05/09/2019 
19/07/2019  

2020021302523842472143 

2020012502445023798827 

2020010602352704986653 

2019121802515572890058  

2019112903201828714939 

2019111001453302029163 

2019102203223249523841 

2019100302101134725412 

2019091402001847301056 

2019082601421031497590 

2019080702051906967100 

19/0712019 a 17/08/2019 	12019071901481824140822 
fl/flÇf')fl1O 	 qninçu',rio a ')O/fl7/')fl1Q 	 k,n1oniqnnh17A4onAn'1 



Emissão/Leitura 	Data de Validade 	 Número do CRF 

11/06/2019 	 11/06/2019 a 10/07/2019 
	

2019061102033315741304 	 c Pio 
23/05/2019 	 23/05/2019 a 21/06/2019 

	
2019052302172247584666 

Resultado da consulta em 17/05/2021 15:11:17 

Voltar 

40 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

lqw 

Fim 	3 

%wLw;;,P,  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.880.642/0001-09 
Certidão n°: 13645320/2021 
Expedição: 27/04/2021, às 17:05:11 
Validade: 23/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

S 	Certifica-se que PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.880.642/0001-09, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndttst.jus.br  



'1 RG 
COMERCIO 	

BLUMENAU, 17 DE MAIO DE 202 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ 

Preg5o Eletrônico n 2  01/2021 

PROPOSTA 

A presente proposta tem por objeto o fornecimento de PNEUMÁTICOS e seus derivados, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência que integra o presente Edital supra citado. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos em assinar o contrato no prazo determinado no documento de 

convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados 

/ 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 

L, 	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
E-MAIL: 
CONTATO: 
FONE: 
DADOS BANCÁRIOS: 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE ATA / CONTRATO: 

DALILA RITA GRAEF - PROPRIETÁRIA 

CPF 021.393,339-00 - RG: 3.159.16 SSPSC 

Segue abaixo a proposta comercial itens: 

[TEM PRODUTO SOLICITADO PRODUTO OFERTADO QUANT. UNifARIO TOTAL 

11 
Pneu referencia 1400, aro 24, G2 16 lonas novo 

-. 	 - 14.00-24 16PR FORERUNNER G2/L2 TL 4 R$ 3.274,50 R$ 	13.098,00 
nao remoldado, nao remanufaturado 

Pneu referencia 17.5, aro 25, 16 lonas, novo não 
14 . 

remoldado, nao remanufaturado 
17.5-25 16PR FORERUNNER G2/L2 TL 

-. 	 ----- - 8 R$ 4.156,00 R$ 	33.248,00 

Pneu radial, liso, misto, referencia 215/75 17.5 '  

17 12 lonas, novo, para Caminhões, não remoldado, 215/751317.5 135/133LJINYU JF568 4 R$ 	772,00 R$ 	3.088,00 

não remanufaturado - 
TOTAL R$ 	49.434,00 

O Valor total de todos os lotes da proposta é de R$ 49.434,00 (QUARENTA E NOV MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E 
QUATRO REAIS) 

- A Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da presente data. 

- O prazo de entrega é conforme consta no Edital após o recebimento da nota de empenho / ordem de compra no correio eletrônico 

icitadrgcomercio.combr 

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos tod 

as as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência; 

- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, 

tais como gastos da empresa com suporte técnico e Objeto administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam 

incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos; 

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA— 32.160.412/0001-85 

RUA GUABIRUBA, 280 / SALA 01 - AGUA VERDE 
89.042-200 - BLUMENAU - SC - 47 3237 0081 

licita@drgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

Rua Guabiruba, 280 / SALA 01— Agua Verde - Blumenau (SC) 

32.160.412/0001-85/ 

258.932.082 

129371 

Iicita@drgcomercio.com.br  
DALI LA RITA GRAEF 
47 3237 0081 
BANCO DO BRASIL (001) - AGENCIA 0095-7 - CONTA: 29.279-6 
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( Fla L&L- 

- Declaramos que a garantias para pneus conforme legislação é de 05 anos contra eventual defeito de fabricação para pneus e 03 anos 

contra eventuais defeitos para camaras de ar garantidos pelo fabricante. 

- Declaramos que todos os pneus de linha de passeio e carga, cotados são certificados pelo INMETRO, ficando excluídos apenas pneus 

agrícolas, fora de estrada, câmaras de ar e protetores, conforme portaria N2 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO. 

- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa proposta esté em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatória. 

-Declaramos que atendemos integralmente o objeto licitado e suas especificações técnicas, sob pena de ser-lhe aplicada as 
penalidades prevista na Lei 8.666/93 

- Declaramos que todos os produtos ofertado atendem a ABNT/NBR 15.296/2005 para peça de reposição original a nível da indústria 
automotiva global. 

1r , 

Ik'JÂ1 
DALI LA RITARAEF 

PROPRIETÁRIA 
CPF: 021.393.339-00 

RG 3.159.161 SSPSC 

[32.160.412/0001-85 1 
DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

RUA GUABIRUBA, 280 / SALA 01— AGUA VERDE 
89.042-280 - BLUMENAU —SC 

DALILA 	Assinado ,  de 
forma digital por 

RITA 	DALILA RITA 

GRAEF:32 I  GRAEF:32160412 
000185 

604120001 Dados: 
2021.05.17 

85 	14:00:25 -03'00' 

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.160.412/0001-85 

RUA GUABIRUBA, 280/ SALA 01 - AGUA VERDE 
89,042-200 - BLUMENAU - SC - 47 3237 0081 

licita@drgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  

4-, 



	

17/05/2021 	 Email - Fernando de Quadros Abatti - Outlook 

) Responder 
"' 	

fJ Excluir ® Lixo Eletrônico 	Bloquear 

PREGAO 01/2021 - LICITAÇÕES-E 

drgcomercio@gmail.com  

	

D 	Seg, 17/05/2021 15:15 

Para: fernandoabatti@hotmail.com  

LPROPOSTA AJUSTADA 	 1 S52 KB 

cpío  

F1 

Bom dia Fernando, 

Tudo bem? 

Conforme solicitado em pregão, segue em anexo proposta assinada e com certificação digital para 
fornecimento de pneus. 

Qualquer duvida ou necessidade é só nos chamar que atenderemos prontamente. 

Aft 

Rodrigo Barbon 

47 99983 3137 
47 3237 0081 

® Rua Guabiruba, 280, Sala 01 

Água Verde - Cep89042-200 

	

NI 
	

Blumenau - SC 

	

MEHC1O/ 	

licitadrgcome roio.:coni. 

1 	Ø(47)99934 

Responder 	Encaminhar 

https://outIook.Iive.com/mail/0/deeptink?popoutv21  &version2021 0510006.08 	 1/1 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

DALILA RITA GRAEF, nacionalidade brasileira, nascida em 18/02/1980, solteira, 

empresária, CPF n° 021.393.339-00, carteira de identidade n° 3159161, órgão 

expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Guabiruba, n° 280, Água Verde, 

Blumenau, SC, CEP 89.042-200, Brasil. 

Sócia da7ciedade limitada de nome empresarial DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE n o  42206338109, com sede Rua 

Guabiruba, n° 280, sala 02, Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89.042-200, 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicaíMF sob o n° 

32.160.412/0001-85, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 

alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 

estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: Distribuição e 

comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; peças e acessórios novos para 

veículos automotores; peças e acessórios para motocicletas e motonetas; lubrificantes; 

equipamentos para uso industrial, partes e peças; ferragens e ferramentas; materiais de 

construção em geral; material elétrico; tecidos; artigos de cama, mesa e banho; artigos 

do vestuário e acessórios; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 

trabalho; calçados; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 

de laboratórios; produtos odontológicos; produtos de higiene pessoal; cosméticos e 

produtos de perfumaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 

• equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico; móveis e artigos de 

colchoaria; artigos de escritório e de papelaria; equipamentos e suprimentos de 

informática; componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 

produtos alimentícios e bebidas. Promoção de vendas. 

Página 1 de 7 

Ø Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 08/12/2020 
Certifico o Registro em 08/12/2020 
Arquivamento 20202468151 Protocolo 202468151 de 07/12/2020 NIRE 42206338109 
Nome da empresa DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 

	

II H 	Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 175441267304949 

	

1 	Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2020 por Biasco Borges Barceilos - Secretario-geral 

o 



DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já 

arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam 

em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se contrato social, nos termos da Lei n° 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

DENOMINACÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURACÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de DRG 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; e tem sede na Rua Guabiruba, n° 280, sala 02, 

Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89.042-200. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem por objeto social: Distribuição e 

comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; peças e acessórios novos para 

veículos automotores; peças e acessórios para motocicletas e motonetas; lubrificantes; 

equipamentos para uso industrial, partes e peças; ferragens e ferramentas; materiais de 

construção em geral; material elétrico; tecidos; artigos de cama, mesa e banho; artigos 

do vestuário e acessórios; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 

trabalho; calçados; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 

de laboratórios; produtos odontológicos; produtos de higiene pessoal; cosméticos e 

produtos de perfumaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 

equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico; móveis e artigos de 

colchoaria; artigos de escritório e de papelaria; equipamentos e suprimentos de 

informática; componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 

produtos alimentícios e bebidas. Promoção de vendas. 
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 08112/2020 

Certifico o Registro em 08112/2020 
Arquivamento 20202468151 Protocolo 202468151 de 07/12/2020 NIRE 42206338109 
Nome da empresa DRG COMERCIO E SRYICOS LTDA 
Este documento pode ser verificado em http:llregin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx 
Chancela 175441267304949 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/1212020 por Biasco Borges Barceilos - Secretario-geral 



DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 03/12/2018 e sua 

duração será por tempo indeterminado, não se dissolvendo por morte, interdição ou 

insolvência de quaisquer dos sócios, ficando os sucessores respectivos, sub-rogados 

em seus direitos na sociedade. 

CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de RS 100.000,00 (Cem Mil Reais) 

dividido em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente 

subscrito e integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído: 

sócios QUOTAS R$ I 	% 

DALILA RITA GRAEF 100.000 100.000,00 1 	100 

PARÁGRAFO ÚNICO. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela mtegralização do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA. O capital social pode ser aumentado por decisão dos sócios, 

sendo que até 30 (trinta) dias após a sua deliberação, os sócios terão preferência para 

participar no aumento na proporção de sua participação, observando o disposto no 

Clausula 6°. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Pode a sociedade reduzir o capital depois de integralizado, 

se houver perda irrecuperável ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade, 

mediante a correspondente modificação do contrato social. 

CLÁUSULA SEXTA. As quotas do capital são indivisíveis e não poderão ser 

cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 

assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua 

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. 
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 08/12/2020 
Certifico o Registro em 08/1212020 	 / 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 	
Fin  

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência que 

lhes é assegurado, nesta Clausula fica livre ao sócio ceder suas quotas a terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas sociais e todos os direitos a elas inerentes são 

declaradas impenhoráveis e não sujeitas a execução por dívida de qualquer natureza 

de seus titulares. 

DAADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA OITAVA. administração da sociedade caberá isoladamente à sócia 

DALILA RITA GRAEIrccom os poderes e atribuições de representação ativa e 

passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 

compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso 

do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, 

bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 

sócio(s). 

PARÁGRAFO ÚNICO. É expressamente proibido ao membro da administração ao 

uso da denominação social em negócios, avais, fianças, garantias, abonos ou endossos 

estranhos aos objetivos e fins da sociedade ou de favor, salvo nos casos previstos 

neste contrato. 

CLÁUSULA NONA. Compete ao sócio administrador, a prática de todos os atos de 

administração e gestão necessários ao funcionamento da sociedade, com poderes, 

• inclusive, para contrair obrigações, adquirir, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, 

prestar aval ou fiança, transigir e renunciar direitos, quando julgar conveniente aos 

interesses da sociedade, e, ainda: 

a) Zelar pela observância e cumprimento das leis vigentes, normas contratuais, 

deliberações dos sócios quotistas e formular, com base nestas, as diretrizes e 

critérios operacionais da sociedade; 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 	
FIB 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

b) Representar a sociedade, ativa ou passivamente em juízo ou fora dele, inclusive 

perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais e 

respectivas autarquias e entidades paraestatais; 

c) Constituir procuradores, especificando nos instrumentos os atos e operações que 

poderão praticar. 

DA DISSOLUCÃO. SUCESSÃO, RETIRADA E REEMBOLSO 

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios com quotas representativas de 75% do capital 

social integralizado poderão deliberar pela incorporação, fusão, cisão, dissolução ou 

cessação de liquidação da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. É reconhecido aos sócios quando 

representarem mais da metade do capital social o direito de promoverem, mediante 

simples alteração do contrato social, a exclusão de sócio culpado de grave violação 

dos deveres associativos, como previsto nos termos do artigo 1.085 da Lei 

10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, Não 

sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócios remanescentes, o valor 

de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial a data da 

resolução, verificado em balanço especialmente levantado. 

S PARÁGRAFO PRIMEIRO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relação a cada sócio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O total a ser reembolsado será pago em 60 (sessenta) 

parcelas mensais, consecutivas e iguais, corrigidas anualmente com base nos índices 

de variação do IGPM-FGV. 

Página 5 de 7 

• 	- 	Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 0811212020 
Certifico o Registro em 08/12/2020 

• 	 Arquivamento 20202468151 Protocolo 202468151 de 07/1212020 NIRE 42206338109 
Nome da empresa DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Este documento pode ser verificado em http:llregin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentoslautenticacao.aspx 
Chancela 175441267304949 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2020 por Biasco Borges Barcelios - Secretario-geral 



DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

- 	1 	- 

FIS 

%ILOO.  

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCO E RESULTADOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O exercício social terá a duração de um ano, 

iniciando-se no dia 01 de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro, data que 

anualmente será levantado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de 

resultado econômico. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Ao término de cada exercício social, em 31 de 

dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O resultado econômico apurado, para sua destinação, 

depende de deliberação dos sócios, mas a critério da Diretoria poderão ser levantados 

balanços intermediários, à medida que entenderem necessário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os sócios quotistas poderão distribuir lucros 

intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no 

último balanço anual ou balanço semestral intermediário. 

PARÁGRAFO QUARTO. Depois de feitas as deduções legais, inclusive a provisão 

para imposto de renda, e da Contribuição Social sobre o lucro, o resultado, lucro ou 

prejuízo, apurado em cada exercício social, ou em balanço intermediário, terá a 

aplicação que for dada pelos sócios, na proporção percentual igual da participação no 

capital social de cada sócio. (art. 997. VII). 

PARÁGRAFO QUINTO. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 

os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Fia 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

DAS MODIFICACÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As modificações sociais que impliquem em 

alteração contratual, para designação ou destituição de administrador, sócio ou não, 

seguirão os dispositivos do código civil capítulo IV, artigos 1052 a 1087. 

DISPOSICÕES GERAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Fica eleito o foro desta cidade de Blumenau, 

estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente contrato, com 

renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A regência supletiva da sociedade limitada, nos 

casos previstos no presente contrato será feita pelas normas da sociedade anônima de 

conformidade com o parágrafo único do artigo 1053 do Código Civil (Lei 

10,406/2002);0 administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido 

de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fd pública, ou a propriedade.E, por estarem assim justos e 

contratados, os sócios quotistas assinam o presente instrumento: 

Blumenau, 03 de dezembro de 2020. 

DALILA RITA GRAEF 

CPF n° 021.393.339-00 
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Fin REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NjMER0 DESCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO DATA EEABERTURA 
32.160.412/0001-85 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 po 
DRG COMERCIO E SERVICOS. 	 ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.494-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.494-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.494-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.494-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R GUABIRUBA 	 1 280 	 SALA 02 

CFP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

189.042.200 	 AGUA VERDE 	 IBLUMENAU 	 Sc 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

(47) 99833137 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR( 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 03/12/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/05/2021 às 13:16:32 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 	 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 1 DATA DE ABERTURA 

32.160.41210001-85 	 1 	 03/12/2018 

MATRIZ 	 CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.524-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
73.19-0-02 - Promoção de vendas  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R GUABIRUBA 280 	 SALA 02 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 	 UF 

89.042-200 	 ACUA VERDE BLUMENAU 	 Sc 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(47) 9983-3137 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 03112/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/05/2021 às 13:16:32 (data e hora de Brasília). 	 Página: 2/2 
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t MINISTERIO DA FAZENDA 
- 	 Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 32.160.41210001-85 

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 (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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://rfb.gov.br> ou <http://www ,pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n °  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:03:47 do dia 13/01/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/07/2021. 
Código de controle da certidão: 07C2.5946.B923.745D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Z! 	ESTADO DE SANTA CATARINA 
Flu 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/CPF: 	 32.160.412/0001-85 / 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n2 3938/66, Art. 154 
Número da certidão: 210140063634950 

Data de emissão: 17/05/202107:31:03 

Validade (Lei n2 3938/66, Art. 158, / 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 16/07/2021 / 
15.510/11.): / 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 

http://www.sef.sc.gov.br  

Este documento foi assinado digitalmente 

Impresso em: 17/05/202107:31:03 
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SecretaridaFezend 

ire toria de Receita 
PREFEITURA DE X,  BLUMENAU / Gerência de Cobrança 

vww.blumenau ,sc,ciov.br 
FI 

%41ELOOO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nome: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CPFICNPJ: 32.160.412/0001-85 

CMC: 129371 
Endereço: GUABIRUBA 280, SALA 02, AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP 89042-200 

Para fins de LICITAÇÃO. 

Certificamos, nos termos do Artigo 2 0  do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta 
Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer 
importância que venha a ser apurada. 

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua 
expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais. 

Número de Ceidào: 85307403210 

Assinatura Digital: 61 2DE7408C21 EB4OAD3OE2EAE2B822F6 

Data/Hora Emissão: 04/03/2021 07:10:43 
Data Validade: 31/08/2021 

WA 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao  
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CAiJ.A 
A ECONÔMICA FEDERAL 

CertificadyC Regularidade 
do FGTS CRF 

/ 

Inscrição: 	32,160.412/0001-85 / 

Razão Social:DALILA RITA GRAEF 02139333900 

Endereço: 	R JULIO CESAR MONGUILHOTT DA LUZ 58 / VELHA CENTRAL / BLUMENAU 
/ SC / 89 042-280 

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

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

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021 

Certificação Número: 2021042601162451503096 

Informação obtida em 04/05/2021 13:17:57 

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

\ 

https://consulta-crLcaixa.gov.br/consultacrf/pages/lista  Empregadores.jsf 	 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTI DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA'  DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

'cIpIo  

Fie  

%CLWO~-P 

Nome: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 32.160.412/0001-85 
Certidão n°: 735596/2021 
Expedição: 13/01/2021, às 11:38:36 
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.160.412/00( )1-85, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

7,  
Dúvidas e sugestôes cndttst.jus.br  



COMERCIO .f 
BLUMENAU, 26 DE ABRIL DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI-SP 

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 

PROCESSO 23/2021 
	

Fla 

EDITAL 17/2021 

DECLARAÇÕES UNIFICADAS 

/ 
RAZÃO SOCIAL: 	 DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
ENDEREÇO: 	 Rua Guabiruba, 280 / SALA 01 - Agua Verde - Blumenau (SC) 
CNPJ: 	 32.160.412/0001-85 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 	258.932.082 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 	129371 
E-MAIL: 	 Iicita@drgconiercio.com.br  

Declaro expressamente e sob as penas da Lei, que a empresa acima qualificada, a qual represento,, não está 

impedida de contratar com a administração pública direta ou indiretamente e que não foi declarada inidônea pelo Poder 

Público, de quaisquer das esferas da federação; não está impedida ou suspensa por qualquer órgão público, seja na esfera 

Federal, Estadual ou Municipal, não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou desta licitação, sujeita a qualquer 

outro fator ou circunstância que possa impedir sua regular habilitação na presente licitação, e que se compromete a 

comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Declaro expressamente e sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta financeira apresentada no envelope 01 (um) foi elaborada de maneira independente e o seu 

conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) A intenção de apresentar a proposta financeira não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) Esta licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra 

licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

d) O conteúdo da proposta financeira apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) O conteúdo da proposta financeira apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão público antes da abertura 

oficial das propostas; e, 

f) O representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA— 32.160.412/0001-85 

RUA GUABIRUBA, 280 / SALA 01 - AGUA VERDE 
89.042-200 - BLUMENAU - SC - 47 3237 0081 

Iicita@drgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  
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Declaro, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a 

prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal 

12.846/2013 e ao Decreto Estadual 60.106/2014, tais como: 

- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 

relacionada; 

II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 

previstos em Lei; 

III - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses 

ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV - No tocante a licitações, contratos e ata de registro de preços: 

) a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública, contrato ou ata de registro de preços dela decorrente; 

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública, celebrar contrato 

administrativo ou ata de registro de preços; 

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos ou ata 

de registro de preços celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais/atas; ou 

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 

U V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 

atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

DECLARAMOS que a licitante acima identificada, por intermédio de seu representante legal abaixo descrito e assinado, 

para cumprimento do previsto no inciso VII, do artigo 42,  da Lei Federal 10.520/2002, de 17/07/2002, e no item 7 do 

edital da licitação acima descrita, declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 

no ato convocatório. 

DECLARAMOS que a licitante acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara, para os devidos 
fins do disposto na Lei Complementar 123/06 e posteriores alterações, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como: 

i!litPmpresa, conforme inciso 1, do artigo 30  da Lei Complementar 123/2006. 

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.160.412/0001-85 	 / 
RUA GUABIRUBA, 280 / SALA 01 - AGUA VERDE 	 '-- 
89.042-200 - BLUMENAU - SC - 47 3237 0081 

Iicita@drgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  
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Declaro ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 40 , do artigo 3 0  da Lei 
Complementar 123/2006. 

DECLARAMOS que A licitante acima identificada, por intermédio do seu representante legal abaixo descrito e 
assinado, declara, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal 8.666/93, de 21/06/1993, acrescido 
pela Lei Federal 9.854/99, de 27/10/1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

DAL ILAITA AEF 

PR0P'ÍtEL&RIA 

CPF: 021.393.339-00 

RG 3.159.161 SSPSC 

U [32.160.412/0001-85 
DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

RUA GUABIRUBA, 280/ SALA 01 —AGUA VERDE 
89.042-280 - BLUMENAU - SC 

Assinado de forma 

DALILA RITA digital por DALILA 
RITA 

GRAEF:3216 GRAEF: 321604120  

0412000185 
00185
Dados: 2021 .05.17 
07:27:02 -03'00' 

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA— 32.160.412/0001-85 

RUA GUABIRUBA, 280 / SALA 01 - AGUA VERDE 

89.042-200 - BLUMENAU - SC - 47 3237 0081 

Iicitadrgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  



Número do pedido: 8 
FOLHA: 1 / 1 

PODER ruDtcIÁRlo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
de Santa Catarina 

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N2:830686 

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA 

CONSTA distribuído em relação a: 

NOME: DRG COMERCIO E SERfiICOS LTDA 

Raiz do CNPJ: 32.160.412 

Certidão emitida às 10:03 de 19/04/2021. 

OBSERVAÇÕES 

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão. 
2) Certidão expedida em consonância com a Lei n Q  11.101/2005, com a inclusão das classes 

extrajudiciais: 128- Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial; 

3) Foram considerados os normativos do CNJ; 

4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado 

e/ou destinatário; 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de 

registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço 

https://esaj.tjsc.jus.brtsco/abrirCadastro.do  

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico https://cerleproclg.tisc.jus.br/download  
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO SUSTENTAVEL 	 FIu& 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA JUCESC 

pø 

	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página 

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

Nome Empresarial 

DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) Ato constitutivo de Atividade 

42 2 0633810-9 32.160.412/0001-85 	
• 03/12/2018 03/12/2018 

Endereço completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 

RUA GUABIRUBA, 280-SALA 02, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC, 89.042-200 

Objeto Social 

DISTRIBUIÇÃO 	E 	COMÉRCIO 	POR ATACADO 	DE 	PNEUMÁTICOS 	E CÁMARAS-DE-AR: PEÇAS E ACESSÓRIOS 	NOVOS 	PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES; 	PEÇAS 	E 	ACESSÓRIOS 	PARA 	MOTOCICLETAS 	E 	MOTONETAS; LUBRIFICANTES; 	EQUIPAMENTOS 	PARA 	USO 
INDUSTRIAL, 	PARTES 	E 	PEÇAS; 	FERRAGENS 	E 	FERRAMENTAS; 	MATERIAIS - DE CONSTRI.iÇO 	EM 	GERAL; 	MATERIAL 	ELÉTRICO; 
TECIDOS; 	ARTIGOS 	DE 	CAMA, 	MESA 	E 	BANHO; 	ARTIGOS 	DO' VESTUÁRIO 	E 	ACESSÓRIOS 	JPAS 	E 	ACESSÓRIOS 	PARA 	USO 
PROFISSIONAL 	E 	DE 	SEGURANÇA 	DO 	TRABALHO; 	CALÇADOS; 	INSTRUMENTOS E 	M) 	 PARA PARA 	USO 	MÉDICO, 	CIRÚRGICO, 
HOSPITALAR 	E 	DE 	LABORATÔRI?S 	PRODUTOS 	ODONTOLOGICOS 	PRODUTOS 	DE 	HIGIENE rPESSoAL 	COSMETICOS 	E 	PRODUTOS 
DE 	PERFUMARIA; 	PRODUTOS 	De, HIGIENE 	LIMPEZA 	E 	CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 	ELETRÔNICOS DE 
USO PESSOAL E DOMESTICO; MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; 	EQUIPAMENTOS 	E 
SUPRIMENTOS 	DE 	INFORMÁTICA; 	COMPONENTES 	ELETRÔNICOS 	E 	EQUIPAMENTOS DE 	TELEFONIA 	E 	COMUNICAÇÃO; 	PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS. PROMOÇÃO DE VENDAS. 	 7 
Capital: R$ 	100.000,00 	 .. 	, 	- Microeni presa ou Prazo de Duração 

(CEM MIL REAIS) 	 , Empresa de Pequeno Porte 

Capital Integralizado: R$ 	 , 	. 	( 	l 	- (Lei n 	12312006) 

M croemprcs Indeterminado - Soos/ParUcipaçao no Capita/Espécie de S4OIA 
Term:od: 

Nome/CPF ou CNPJ 	 . 	ão 	» 	itaI(R$) 	Espécie de Sócio 	Administrador 	 Mandato 

DAULA PJTAGRAEF 	 / 	 xxxxxxxxxx 

NN 
Último Arquivamento 	 //,/i 	 °'Ç \ 	'. Situação 

fl20 	 I/ REGISTRO ATIVO 

Evento(s) 
14 	 .,Status - 	xxxxxxxxxxxxx ALTERACAO DE ADOSXCETO NOM EMPRESARIAL) 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTkTUT- 

Florianópolis - SC, segunda-feira, 19 de abril de 2021 

X27 Eu, 
Conferi e assino. 

RI ASr.() R(')RflPS RARCFI 1 oS 
Certsgn - Autoridade Certificadora - 
Certificado pelo Instituto Nacional deTecnologia de Informática 

'- Pre 'd 	o 	't-i 	1 Documento Assinado Digitalmente 1 9/0412021 
-- 	Si 	encla 	a 	cpu 	Ice 	1 Junta Comercial de Santa Catarina 

Casa Civil 	1 
• 

CNPJ; 83.565.648.0001-32 

Medida Provisória No  2.2002, Você deve instalar o certificado da JUCESC 
Para verificar a autenticidade acesso 	.jucesc.sc gov br 	 de 24 de agosto de 2001. www.jucesc.sc.gov.br/certificado  

e informe o número 157630/2021-01 	na consulta de processos. 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: 	 DALILA RITA GRAEF 

Período da Escrituração: 01/04/2019 a 31 /1 2/2019 	 CNPJ: 32.160.412/0001-85 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 

_ 	 TERMO DE ABERTURA 

Nome Empresarial 	 DALILA RITA GRAEF 

NIRE 	 42804908855 

CNPJ 	 32.160.412/0001-85 

L.) Número de Ordem 	 1 

Natureza do Livro 	 REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO 

Município 	 Blumenau 

Data do arquivamento dos atos 	
03/12/2018 

constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019 

Quantidade total de linhas do arquivo 	
785 

digital 

TERMO DE ENCE 

Nome Empresarial 

(3 
Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

DALILA RITA GRAEF 

REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO 

785 

01/04/2019 

31/12/2019 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
DB.48.AE.F5.CA.FE.35.52.FA.A2.E1 .A2.A7.8F.70.89.09.AA.F2.1 3-2, nos termos do Decreto n 2  8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 7.0.6 do Visualizador 	 Página 1 de 1 

7 



71 cIPIoN 

-  
i:—  

Fie  

fl 

-J 

z 
o 

o- 

o 

z 

LU 

-J 

n 

(O CC) C)J 

Ili 

CJ 04 
CO(DC)flU') 

(C) O) O) (7) 
(O 

O) 
(OC)CD 

N- CD CD 
CD 

CD N- 
CD0)c')c') 

N- 

CX) 
(O 

CX) 
CC) 

04 
Lo 

04 to 04 
LI) 

CO 0 (O a) 
(O 

CD CD CD CD a) 
LI) 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
CD 

cc) 
LO) 

a) 
LI) 

CX) 
LI) 

("4 04 ("4 04 ("4 04 04 ("4 

("4 

04 04 CD 
04CCDCDCD 

06 0) 0) 
Cl) 

N N- 

C)C)) 

N. — a) 

a) a) a) 111 1 111 

o 

10 cd 
(ID (O 

1-o 
o 
o E?5 
o 
c'J 

a)cO 

d 
O 
O 

CD 
O 

CD 
CD 

CD 
CD 

O 
CD 

CD 
CD 

CD 
O 

CD 
CD 

O 
O 

O 
CD 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
O 

CD 
O 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
O 

CD 
O 

CD 
CD 

- OI 

(O O CD O O CD O CD CD CD O CD CD O CD O O O O O CD 

c\i 11 a) 
(/3 

11111111 
(9 69 (9 69 69 (/3 

1 
613 69,  
11111 

(/3 (/3 (/3 
a) 

(5 
11 

(/3 O 

0) — 0a) 

- 
0-O 

z 
O - 

cd 
('4 (rI 
CD 

0(J) 

O a)0 

-Q 
E 

Oc\S lco 
a) cd- 

o LL 
a) 

1 (1') cz CZ 
cd 

ui cri 

— o ICV 
04 

cdLL 
<cd - 

O) - 
o .0 O 

CO 
U)0j 

- 
..J 	O 

a) 1 o 
_ow 

0000 o
F- (/3 

O (1)0 0 
Im 
(>0 

O 
< <c> o3 

c,, 
a)LL 

CES '<a) 
0 

N 01 LO 

CD _Q 

cd,F 

LUO 
-j O cn 

1Q 
O ccj'— - — 0 () 

0-W 
a)LL 

a) -J < O 
LLJ 

-j O - O-  
o 

o DD (1) 1 (1) uj c,>0< g _J (ID O a) Lt) 

liii .h 
UJcLZo- 

a) 
-O 

cd 
CD 
O) 

'cd 
cl- 

a) 
a- 

(1) 

cd 
O) 
b 
o 

icd 
o,  
cd 

O (0) 
uJ 
a) 

-O 
o 

.0 

cl- 
cd 
E 
a) 
Cl) 
) 

a) o 
a) 

o 
cd 

O (O 
Q 

• 	(cd 
a) 
Lo 	a) 
uJ> 

-j 



Fia 

Co 	LO ('4_ 
C'D 	 t) 	lo 	lo) 

' 	 N 	N- N. 	)Cl) Ç') 	 - cr 	fr cr Cl) 
- m 	co co 	lo) 	in Lo(O 	CC) 	CC) 	t/) (/) 6q  t/) 
a) 	('4 	('4 	('4 	 z- 

(1) 	U) 	 cO t/'s 	(1) 6s 	 cz cr cr: 1 1 11 1 1 1 

o) 
'a) 

(6 	CL  

a) ('.4 

o 

C) 	 001 

- 	 0 00 0 00 0 O 0 

	

Q 	 .0 
O 00 0 00 0 0 O 000 0 0 0 00 

o 	 cO fa cO (/) Gq 613. co (/) Cl)  

	

1 1 1 	cOcOcOU) (1) cOcO 
11111 1 11 

- 	 O 

ai 	 ar) 
1 	

> 
%.1 	 z 	 2° 
O 	O 	 a- E 
o ' O 	 1) a) 0 

1— 	 O 	 1 
- 

0- CO 

(1) 	 N 	 0 D 
ai 

Icz rr 
a) 

ai 	 o 	 a) 

C') 

	

C) 	 . -. . 
LI 	LL c- 	 G) 	O 

o 
(> ) 	w 

('-.4 	O 	 a)LL D  
a) 	Z 	 o 

E— H =  0<-O 

W ° E 
ai 	< - 	

0 Ir 
o 

 

O Õojo 	 0 
Cl) 	 w

.. 	 << 

	

o I 	 '1 	uuj 	> 	w 	 z 	 o 	 o 
<> 5 	 o 	a) Q(/,co0o o g 	— 	a) -c 

- 	 0W 	
0 

	

. 	E 	 0 	(1) 

	

a) C 	 O 	
a) 

Wo 	uj 	Oi, 	nz 	WOa) J) 	 a_w 	a) 
O 	 O:) 	1 	 O., 	OC/)<CflO< 	 'a). 

- 	 0 0 	Oa) 	Cl) -2 	uJ < co .j 	couj - 	o'-' 	o 

1 

	

2 .2 E  .2 	 .o 	 - 	 c 	r 

UJ 1 1 	UJ 	 - ICZ 

a. 	O- 	
W 

	

Lu o Z 
	 a) 

(n 	(1) 	J) 
uj0 uj > 



FIB -' 

%4ltL 00; 

V1INISTÉRIO DA FAZENDA 
3ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

BISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL -Sped 	 Versão: 7.0.6 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 	 CNPJ 

42804908855 	 32.160.412/0001-85 

.

NOME EMPRESARIAL 

DALILA RITA GRAEF 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇAO CONTABIL 

Jvro Diário 

1ATUREZA DO LIVRO 

REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

DB.48.AE.F5.CA.FE.35.52.FA.A2.E1 .A2.A7.8F.70.89.09,AA.F213 

ERDODA ESCRITURAÇÃO 1 
1/O4/2019a31/12/2O19 

NÚMERO DO LIVRO 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 	CPF/CNPJ 	 NOME 	
N° SÉRIE DO

CERTIFICADO 

Contabilista 	 97343757920 	
JORDAN CARLOS 	852056423050630727 

	

PANDINI:97343757920 	 4 

Administrador 	 02139333900 	
DALILA RITA 	852056423914824882 

	

GRAEF:021 39333900 	 8 

RESPONSÁVEL 
VALIDADE 

LEGAL 

15/06/2020 a 
Não 

15/06/2021 
18/08/2020 a 

Sim 
18/08/2021 

NÚMERO DO RECIBO: 	 Escrituração recebida via Internet 

DB.48.AE.F5.CA.FE.35.52.FA.A2.E1 .A2 
	 pelo Agente Receptor SERPRO 

.A7.8F.70.89.09.AA.F2. 13-2 	
em 	16/09/2020 	às 	13:21:06 

2E.8A06.9A.69.A5.93.AC 
63.013.413.57.92.E1 .A7.BE 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nQ 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n 2  1.800/1996, com a alteração do Decreto n 9  8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n 2  8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n 1247/2014. 
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GOVERNO DO ESTADO 	a 
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ATESTADO DE CAPACIDADE 
	

NICA, 

Atesto para os devidos fins e a pedido da interessada, que a DRG COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ: 32.160.412/0001-850, estabelecida na Rua 

Júlio Cesar Monguilhott da Luz, 58 - Velha Central - Blumenau (SC), efetuou 

fornecimento para nosso órgão através da Nota de Empenho 2020NE00906 e Nota 

Fiscal 000.003 de pneus, estando de acordo com as normas e especificações 

. técnicas, bem como entregue nos prazos e condições ajustados, fazendo jus ao 

conceito profissional que goza no ramo de sua atividade, portanto ATESTAMOS A 

CAPACIDADE TÉCNICA da empresa acima epigrafada para o fornecimento do ramo 

de atuação. 

Por ser expressão da verdade, e para que surtam os efeitos desejados, 

firmamos o presente. 

Valparaíso/SP, 03 de fevereiro de 2021. 

WON TA}TALIONI PINHO 
Diretr 1 Núcleo de Finanças 

Diretor II do Centro Administrativo 
	 e Suprimentos 

Coordenadoria de Unidades Prislonais da Recaio Oeste do Estado 

PENITENCIÁRIA DE VÃLPARAÍSO 

Estrada Municipal VPS 0121VPS 351 - Km 02 - Fone/Fax: (18) 3401-2200 - CEP: 16.880-000 - Valparafso/SP 
C.N. P,3, 96.291.141/0053-00 	 - 	E-mail* pevaloaratso@pvalp.sap.sp.gov.br  

	

Donfiru ou dedos do ato em; https;llselodlgItaI.pb.Jus.or ou Gonsulte o Documento em: hs:llazevedobastos.noLbrIdociJmentoflOT0308O18496941487 	" 

Autenticaç5o Digital Código: 1078308022184989414874 	 Cartório Azevôdo Bastos 

Elm  

o Data 08/02120211157:09 	 Av. Presidente Epitâclo Pessos 1145 	 \. 	7/ 
Valor Total do Ato: R$ 4,66 	 dos Estado, Jolo Pessoa. PB

IL  

Selo Digital Tipo Normal C ALDI 109811 RD 	 (83) 3244.4 1 	oøeto ,stos notbr VCberAze 	de M Os atrenU " 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos para os devidos fins e a pedido da interessada, que a DRG COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ: 32.160.412/0001-85, estabelecida na Rua Guabiriba, 280 - Agua Verde 

- Blumenau (SC), efetuou fornecimento para nossa Empresa da Nota Fiscal 000.005 de pneus, 

• no total de 08 (oito) unidades e estes estando de acordo com as normas e especificações 

técnicas necessárias, bem como entregue nos prazos e condições ajustados, fazendo jus ao 

conceito profissional que goza no ramo de sua atividade, portanto ATESTAMOS A CAPACIDADE 

TÉCNICA da empresa acima epigrafada para o fornecimento do ramo de atuação. 

informamos também que Nossa Empresa já compra do Grupo Economico compreendido por 

esta Empresa há mais de 02 anos o mesmo tipo de produto e atestamos a idoneidade dos 

mesmos, 

Por ser expressão da verdade, e para que surtam os efeitos desejados, firmamos o presente. 

Blumenau (SC), 02 de fevereiro de 2021 

WILLIAN PAVEUKIEVIZ CHRISTEN 
PROPRIETARIO 

WILLIAN CAMIONETAS EIRELI 
33 .958.591/0001-63 

Confira os dedos do ato em: https:((selodlgltal.tjpb.jus,br ou Consulte o Documento em: hflps://azevedobastos.not.br/documentoJ1076308022131726062t5  

o 

Autenticação Digital Código: 107830802213172808268-1 
Data 0810212021 135710 
Valor Total do Ato: R$ 4,66 
Selo Digital Tipo Normal C ALDI 1099 TVNX 

< 	 Cartório Azevêdo Bastos 
i'js. 	Av. Presidents Eplthcio P 	1145 

 
: 	 Bairro dos Estodo, João Possoa . PB 
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ALVARÁ- 2021 

Secretaria da Fazenda 
PREFEITURA 	Diretoria de Receita 
DE BLUMENAU 

www.blurnenau.sc.gov.br  Alvará de Localização e 
Funcionamento \G P4 

FI 

CONCEDIDO A 

DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA 

NATUREZA JURIDICA ÁREA UTILIZADA (m°) 

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 20 

PARA ESTABELECER NA 

RUA GUABIRUBA, 280,SALA 02, AGUA VERDE, 89042-200 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

CNAE: 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, EA 

DATA DE EMISSÃO: 	05/05/2021 VÁLIDO ATÉ: 30/04/2022 

ATIVIDADE SECUNDÁRIA 

CNAE: 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, EA 
CNAE: 4541-2/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, EA 
CNAE: 4635-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, EA 
CNAE: 4639-7101 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, EA 
CNAE: 4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, EA 
CNAE: 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, EA 
CNAE: 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, EA 
CNAE: 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EA 
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, EA 
CNAE: 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE 
LABORATÓRIOS, EA 
CNAE: 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, EA 
CNAE: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, EA 
CNAE: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, EA 
CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, EA 
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, EA 
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, EA 
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, EA 
CNAE: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, EA 
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, EA 
CNAE: 4651-6101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EA 
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, EA 
CNAE: 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, EA 
CNAE: 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, EA 
CNAE: 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, EA 
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, EA 
CNAE: 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EA 
CNAE: 4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, EA 
CNAE: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS, EA 
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, EA 

Tipo da empresa 	 CNPJ 	 REGIME DE TRIBUTAÇÃO 	 INICIO DA ATIVIDADE 

MATRIZ 	 32.160.412/0001-85 	Simples Nacional 	 03/12/2018 

- 	 - 	 DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 
OBRIGATORIA A FIXAÇAO  DO ALVARÁ EM LOCAL VISIVEL. 119104/2021 

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 493b6d955d05A5 

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013. 
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo 
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais. 
4. Lei Complementar Municipal N 0 84/1995 - Código Municipal de Saúde. 
5. Lei Complementar Municipal N °  747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente 

AF = Atendimento/Funcionários 

AL = Almoxarifado 

AT = Antena de transmissão 

CB = Unidade de abastecimento de Combustíveis 

CE = Caixa eletrônico 

SIGLAS 

CT = Centro de treinamento 

DF = Depósito Fechado 

EA = Escritório administrativo 

GM = Garagem 

OF = Oficina de reparação 

PD = Centro de processamento de dados 

PE = Ponto de exposição 

SD = Sede 

UA = Unidade de atendimento avançada 

UE = Unidades de ensino 
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SINTEGRA/ICMS 

4. ) 	Consulta Pública ao Cadastro do Estado de  
4Ç - 	 Santa Catarina  

Cadastro Atualizado até: 4/5/2021 

1 Data da Consulta: 4/5/2021 

IDENTIFICAÇÃO 

CPF/CNPJ: 132160412000185 	 Jinscriøo Estadual: 	1258932082 

Nome/Razão Estadual: 	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 

ENDEREÇO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Data detnício de Atividade: 03/12/2018 

situação Cadastral Atual: [ATIvo j Data desta Situação Cadastral: 	j 03/12/2018 

Observações; 

1 Regime de Apuração de ICMS: j NORMAL 	 =Enquadramento Fiscal: ME 

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 

4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar 

Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo: 

- - Credenclado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/05/2019 

- - Credenclado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/11/2020 

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias: 

- 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 

- 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 

- 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

- 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança - 

- 4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 

- 4643501 - Comércio atacadista de calçados 

- 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 

- 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

- 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

- 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 

- 4672900 -  Cornrcio atacadista de ferragens e ferramentas 

- 4645101 - Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

- 4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes 

- 4663000 -  Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 

- 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

- 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 

- 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

- 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

- 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

- 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 

- 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para Informática 

sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consuita_empresapesquisa.aspx 	 1/2 
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- 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 

- 4689399 -   Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 

- 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

- 4541202 -  Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 

- 7319002 - Promoção de vendas 

Observação: 	Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. 
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à 
Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas. 	Fla 

Voltar para nova seleção de contribuinte 
Acessar cadastro de outro Estado 

sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx 	 2/2 
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SINTEGRA/ICMS 

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de 
7 	 Santa Catarina 

Cadastro Atualizado até: 4/5/2021 

1 Data da Consulta: 4/5/2021 

IDENTIFICAÇÃO * 

CPF/CNPJ: 1 32160412000185 	 Inscrição Estadual: 	258932082 

Nome/Razão Estadual: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 

ENDEREÇO 

Logradouro: 	IRUA: GUABIRUBA 

Número: 	1280 Complemento: 	I SALA 02 	 Bairro: 	IAGUA VERDE 

UF: 	Isc Município: 	IBLUMENAU CEP:189042200 

Endereço Eletrônico: 1 drgcomercio@gmall.com  Telefone: 	147999833137 

INFORMACÕES COMPLEMENTARES 

Data de Início de Atividade: 103/12/2018 

Situação Cadastrai Atual: IATIVO 	 Data  desta Situação Cadastrai: 	103/12/2018 

Observações: 1 
Regime de Apuração de ICMS: 1 NORMAL 	 Enquadramento Fiscal: ME 

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal: 

4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar 

Contribuinte credenclado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo: 

- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/05/ 2019 

- - Credenclado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/11/2020 

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárlas: 

- 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 

- 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 

- 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

- 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 

- 4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 

- 4643501 - Comércio atacadista de calçados 

- 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 

- 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

- 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

- 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 

- 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 

-4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

- 4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes 

- 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 

- 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

- 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 

- 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

- 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

-4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

- 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 

- 4651602 - Comercio atacadista de suprimentos para informática 	
-'I/ 

 

sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta —empresa_pesquisa.aspx 
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- 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 

- 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 

- 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

- 4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 

- 7319002 - Promoção de vendas 

Observação: 	Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. 
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à 
Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas. 

Volta r para nova seIeço de contribu i nte 
Acessar Cadastro de outro Estado 

sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulfa  empresa pesquisa.aspx 	 2/2 
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Ministério do Meio Ambiente 	 A 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis  

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 

Registro n. °  Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 
7824825 30/03/2021 30/03/2021 30/06/20 	IMF 

Dados básicos: 
CNPJ: 	32.160.412/0001-85 	 o4u1 

Razão Social: 	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Nome fantasia: 	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Data de abertura: 	03/12/2018 
Endereço: 
logradouro: 	RUA GUABIRUBA 
N.°: 	280 	 Complemento: 	SALA 02 
Bairro: 	AGUA VERDE 	 Município: 	BLUMENAU 
CEP: 	89042-200 	 UF: 	SC 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP 

Código Descrição 
21-45 Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n'416/2009 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações 

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por 

meio do CTF/APP. 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos. 

Chave de autenticação 	 I 	Q1NZX1W4XRPQIJN2 

. 

'7 	XC1- 

IBAMA - CTF/AFP 
	

30/03/2021 - 17:01:17 



17/05/2021 	 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

cíp 

. 	 EPR 

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 32160412000185 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tceprlmunicipal/ail/ConsultarlmpedidosWeblmpressao,aspx 	 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/05/2021 15:24:50 

formações da Pessoa Jurídica: 
azão Social: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
NPJ: 32.160.412/0001-85 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibifidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

)rgão Gestor: Portal da Transparência 
adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
esultado da consulta: Nada Consta 

ara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

)rgão Gestor: Portal da Transparência 
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
esultado da consulta: Nada Consta 

ara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n0  13.460, de 26 de junho de 2017, Lei 0  13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

0 



DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
19. 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

cj n° 32.160.41210001-85 
rt 

DALILA RITA GRAEF, nacionalidade brasileira, nascida em 18/02/1980, solteira, 

empresária, CPF n° 021.393.339-00, carteira de identidade n° 3159161, órgão 

expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Guabiruba, n 280, Água Verde, 

Blumenau, SC, CEP 89.042-200, Brasil. 
0 O 
00 

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NWE n° 42206338109, com sede Rua 

Guabiruba, n° 280, sala 02, Água Verde, Blumenau, SC, CEP 89.042-200, 
tr 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicafMF sob o n° 
rt 

32.160.412/0001-85, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 

alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 

estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
o, 

OBJETO SOCIAL 
o, 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: Distribuição e 

comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; peças e acessórios novos para 

veículos automotores; peças e acessórios para motocicletas e motonetas; lubrificantes; 

equipamentos para uso industrial, partes e peças; ferragens e ferramentas; materiais de 

construção em geral; material elétrico; tecidos; artigos de cama, mesa e banho; artigos 

do vestuário e acessórios; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 

trabalho; calçados; instrumentos e materiaisp ara uso médico, cirúrgico, hospitalar e 
co 

de laboratórios; produtos odontológicos; produtos de higiene pessoal; cosméticos e 

produtos de perfumaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 

• 	 equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico; móveis e artigos de 
Ln colchoaria; artigos de escritório e de papelaria; equipamentos e suprimentos de 

informática; componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 

produtos alimentícios e bebidas. Promoção de vendas. 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

( 
ATO DE ALTERAÇÃO N°3 	

Flui 
 

cj n° 32.160.412/0001-85 	-~p 
DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já 

arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam 

em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se contrato social, nos termos da Lei n° 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

. 

DENOMINACÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURACÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de DRG 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e tem sede na Rua Guabiruba, n° 280, sala 02, 

Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89.042-200. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem por objeto social: Distribuição e 

comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; peças e acessórios novos para 

veículos automotores; peças e acessórios para motocicletas e motonetas; lubrificantes; 

equipamentos para uso industrial, partes e peças; ferragens e ferramentas; materiais de 

construção em geral; material elétrico; tecidos; artigos de cama, mesa e banho; artigos 

do vestuário e acessórios; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 

trabalho; calçados; instrumentos e materiais para uso médico, cirLrgico, hospitalar e 

• de laboratórios; produtos odontológicos; produtos de higiene pessoal; cosméticos e 

produtos de perfumaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 

equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico; móveis e artigos de 

colchoaria; artigos de escritório e de papelaria; equipamentos e suprimentos de 

informática; componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 

produtos alimentícios e bebidas. Promoção de vendas. 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 	 FI __- 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

cpj n° 32.160.412/0001-85 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 03/12/2018 e sua 

duração será por tempo indeterminado, não se dissolvendo por morte, interdição ou 

insolvência de quaisquer dos sócios, ficando os sucessores respectivos, sub-rogados 

em seus direitos na sociedade. 

CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de RS 100.000,00 (Cem Mil Reais) 

dividido em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente 

subscrito e integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído: 

SÓCIOS QUOTAS R$ I 	% 

DALILA RITA GRAEF 100.000 1  100.000,00 100 

PARÁGRAFO ÚNICO. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA. O capital social pode ser aumentado por decisão dos sócios, 

sendo que até 30 (trinta) dias após a sua deliberação, os sócios terão preferência para 

participar no aumento na proporção de sua participação, observando o disposto no 

Clausula 6°. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Pode a sociedade reduzir o capital depois de integralizado, 

se houver perda irrecuperável ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade, 

mediante a correspondente modificação do contrato social. 

CLÁUSULA SEXTA. As quotas do capital são indivisíveis e não poderão ser 

cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 

assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua 

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ no 32.160.412/0001-85 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência que 

lhes é assegurado, nesta Clausula fica livre ao sócio ceder suas quotas a terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas sociais e todos os direitos a elas inerentes são 

declaradas impenhoráveis e não sujeitas a execução por dívida de qualquer natureza 

de seus titulares. 

DA ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá isoladamente à sócia 

DALILA RITA GRAEF com os poderes e atribuições de representação ativa e 

passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 

compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso 

do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, 

bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 

sócio(s). 

PARÁGRAFO ÚNICO. É expressamente proibido ao membro da administração ao 

uso da denominação social em negócios, avais, fianças, garantias, abonos ou endossos 

estranhos aos objetivos e fins da sociedade ou de favor, salvo nos casos previstos 

neste contrato. 

CLÁUSULA NONA. Compete ao sócio administrador, a prática de todos os atos de 

administração e gestão necessários ao funcionamento da sociedade, com poderes, 

inclusive, para contrair obrigações, adquirir, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, 

prestar aval ou fiança, transigir e renunciar direitos, quando julgar conveniente aos 

interesses da sociedade, e, ainda: 

a) Zelar pela observância e cumprimento das leis vigentes, normas contratuais, 

deliberações dos sócios quotistas e formular, com base nestas, as diretrizes e 

critérios operacionais da sociedade; 
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%4 DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇÃO N°3 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

b) Representar a sociedade, ativa ou passivamente em juízo ou fora dele, inclusive 

perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais e 

respectivas autarquias e entidades paraestatais; 

C) Constituir procuradores, especificando nos instrumentos os atos e operações que 

poderão praticar. 

DA DISSOLUCÃO, SUCESSÃO, RETIRADA E REEMBOLSO 

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios com quotas representativas de 75% do capital 

social integralizado poderão deliberar pela incorporação, fusão, cisão, dissolução ou 

cessação de liquidação da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. É reconhecido aos sócios quando 

representarem mais da metade do capital social o direito de promoverem, mediante 

simples alteração do contrato social, a exclusão de sócio culpado de grave violação 

dos deveres associativos, como previsto nos termos do artigo 1.085 da Lei 

10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, Não 

sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócios remanescentes, o valor 

de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial a data da 

resolução, verificado em balanço especialmente levantado. 

S PARÁGRAFO PRIMEIRO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relação a cada sócio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O total a ser reembolsado será pago em 60 (sessenta) 

parcelas mensais, consecutivas e iguais, corrigidas anualmente com base nos índices 

de variação do IGPM-FGV. 
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DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

(«_ 
ATO DE ALTERAÇAO N°3  

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCO E RESULTADOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O exercício social terá a duração de um ano, 

iniciando-se no dia 01 de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro, data que 

anualmente será levantado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de 

resultado econômico. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Ao término de cada exercício social, em 31 de 

dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O resultado econômico apurado, para sua destinação, 

depende de deliberação dos sócios, mas a critério da Diretoria poderão ser levantados 

balanços intermediários, à medida que entenderem necessário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os sócios quotistas poderão distribuir lucros 

intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no 

último balanço anual ou balanço semestral intermediário. 

PARÁGRAFO QUARTO. Depois de feitas as deduções legais, inclusive a provisão 

para imposto de renda, e da Contribuição Social sobre o lucro, o resultado, lucro ou 

prejuízo, apurado em cada exercício social, ou em balanço intermediário, terá a 

aplicação que for dada pelos sócios, na proporção percentual igual da participação no 

capital social de cada sócio. (art. 997. VH). 

PARÁGRAFO QUINTO. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 

os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. 
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DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ATO DE ALTERAÇAO N° 3 	
Fin 

CNPJ n° 32.160.412/0001-85 

DAS MODIFICACÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As modificações sociais que impliquem em 

alteração contratual, para designação ou destituição de administrador, sócio ou não, 

seguirão os dispositivos do código civil capítulo IV, artigos 1052 a 1087. 

DISPOSICÕES GERAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Fica eleito o foro desta cidade de Blumenau, 

estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente contrato, com 

renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A regência supletiva da sociedade limitada, nos 

casos previstos no presente contrato será feita pelas normas da sociedade anônima de 

conformidade com o parágrafo único do artigo 1053 do Código Civil (Lei 

10,406/2002);0 administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido 

de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.E, por estarem assim justos e 

contratados, os sócios quotistas assinam o presente instrumento: 

Blumenau, 03 de dezembro de 2020. 

DALILA RiTA GRAEF 

CPF no 021.393.339-00 
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Confira os dados do ato em: bttps:(/seloCigitaLtjb.jusbr ou Consulte o Documento em: https:ílazevedobastos not. br/docu  mento/ 1 0783160221 8039981 231 

Autenticação Digital Código: 107831602218039981231-1 	Cartório Azevêdo Bastos 
-7UvZI %r -o Data: 16/02/2021 09:14:49 	. 	. 	. ,. 	 " 	 Av. Presidente Epltdcio Pescou -1145 	 -. 

Valor Total do Ato: R$ 4,66 	 ''- 	 BÚSTO dos Estado, João Poo,00 - PB 
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07846-F58X; 	
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Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 

P0 F P4 

,r Receita Fede,aI 
CERTWAO 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 32.160.412/0001-85 

Data da Emissão : 13/01/2021 

Hora da Emissão : 10:03:47 

Código de Controle da Certidão : 07C2.5946.B923.745D 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 13/01/2021, com validade até 12/07/2021. 

Página Anterior j 

servicos. receita.fazend a.gov . br/Servicos/certidao/ce rtaut/CndConju nta/Confirm aAutenticResu Itado. asp 
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Ø ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ/CPF: 	 32.160.412/0001-85 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 

dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n 9  3938/66, Art. 154 

Número da certidão: 210140063634950 

Data de emissão: 17/05/2021 07:31:03 

Validade (Lei nQ 3938/66, Art. 158, 

modificado pelo artigo 18 da Lei n 16/07/2021 

15.510/11.): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço; 

http://www.sef.sc.gov.br  

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 17/05/2021 15:30:04 



wwwbtumenau sc gov br  L—N9 SecretanadaFazenda 

DiretoiiadeReceta 
PREFEITURA DE 

BLUMENAU Gerência de Cobrança 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO 

Nome: DRG COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CPF!CNPJ: 32.160.41210001-85 
CMC: 129371 

Endereço: GUABIRUBA 280, SALA 02, AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP 89042-200 

Para fins de LICITAÇÃO. 

Certificamos, nos termos do Artigo 2° do Decreto N° 9. 101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta 
Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer 
importância que venha a ser apurada. 

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua 
expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais. 

II  
Número de Certidão: 85307403210 

Assinatura Digital: 61 2DE7408C21 EB4OAD3OE2EAE2B822F6 
Data/Hora Emissão: 04/03/2021 07:10:43 

Data Validade: 31108/2021 

. 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao  



Dúvidas mais Frequentes 1 Início  1 V - 1 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 32.160.412/0001-85 
Razão social: DALILA RITA GRAEF 02139333900 

Data de 
Data de Validade Número do CRF 

Emissão/Leitura 

26/04/2021 26/0412021 a 23/08/2021 2021042601162451503096 

007/04/2021 07/04/2021 a 06/05/2021 2021040701270688450270 	- 

19/03/2021 19/03/2021 a 17/04/2021 2021031901344385883524 

28/02/2021 28/02/2021 a 29/03/2021 2021022801081865939151 

09/02/2021 09/02/2021 a 10/03/2021 2021020901361399310209 

21/01/2021 21/0112021 a 19102/2021 2021012102121447727656 

01/01/2021 01/01/2021 a 30/01/2021 2021010105332161153878 

12/12/2020 12/12/2020 a 10/01/2021 2020121205375863337505 

23/11/2020 23/11/2020 a 22/12/2020 2020112304151890588164 

04/11/2020 04/11/2020 a 03/12/2020 2020110406062052632899 

16/10/2020 16/10/2020 a 14/11/2020 2020101604350743105496 

27/09/2020 27/09/2020 a 26/10/2020 2020092704112021882569 

08/09/2020 08/09/2020 a 07/1012020 2020090804080644892100 

20/08/2020 20/08/2020 a 18/09/2020 2020082004543746384962 

001 /08/2020 01/08/2020 a 30/08/2020 2020080103543919919490  

13/07/2020 13/07/2020 a 11/08/2020 2020071306382960624109 

22/06/2020 22/06/2020 a 21/07/2020 2020062203042502068113 

26103/2020 26/03/2020 a 24/04/2020 2020032604052006890317 - 

05/03/2020 05/03/2020 a 02/07/2020 2020030504093211352168 

15/02/2020 15/02/2020 a 15103/2020 2020021503461919785280 

27/01/2020 27/01/2020a 25l02/2020 2020012704132093799900  

06/01/2020 06/01/2020 a 04/02/2020 2020010621175122612505  

29/09/2019 29/09/2019 a 28/10/2019 2019092905134983852620 

09/09/2019 09/09/2019a08/10/2019 2019090904344154633405  

19108/2019 19/08/2019 a 17/09/2019 2019081905051381841793  

31/07/2019 31/07/2019 a 29/08/2019 2019073104422859724100 

12/07/2019 12/07/2019 a 10/08/2019 2019071205452161440222 

22/06/2019 22/0612019 a 21107/2019 2019062205052492128272 

03/06/2019 03/06/2019 a 02/07/2019 2019060303535098983451 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 32.160.412/0001-85 
Certidão n°: 735596/2021 
Expedição: 13/01/2021, às 11:38:36 
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e 
de sua expedição. 

(MATRIZ E FILIAIS) 

oitenta) dias, contados da data 

LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

)1-85, NÃO CONSTA do Banco 

Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011, e 
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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Ó 	
Certifica-se que DRG COMERCIO E SERVICOS 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.160.412/00( 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 

Dúvidas e augestões: cncLtítst.jus.hE 



1, GPIo 
DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- 32.160.412/0001-85 
RUA GUABIRUBA, 280 - SALA 01 - AGUA VERDE 	 ¶535 
89.042-200 - BLUMENAU-SC - 47 3237 0081 	 Flu -.R,G 	Iicita@drgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  

Ao 
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOEST 1(1) CORONEL VIVIDA. 

Pregão Eletrônico N° 870567. 

Apresentamos nossa proposta de preços. 

Item Descrig5. 	 iIflh111. 	 Valor Tot1I 

Lote: 11 

1 PNEU 14.00-24 I6PR FORERUNNER G211-2 TL 	 4,00 	 3.286,49 	 13.145,96 

	

Valor total do grupo: 	 13.145,96 

Lote: 14 

1 PNEU 17.5-25 16PR FORERUNNER G211-2 TL 
	

8,00 	 4.858,59 	 38.868,72 

.......... 	 .. Valor total do grupo: 	 38.868,72. 

Lote: 16 	 :. . 

1 PNEU 215/75R17.5 16PR 135/I33LJINYU JD575 	 8,00 	 1.080,74 	 8.645,92 

	

do grupo 	 8 645 92 

Lote: 17 	 . 	. 

1 PNEU 215175R17.5 16PR 135/133LJINYU JF568 	 4,00 	 1.047,09 	 4.188,36 

Valor total do grupo:. 418836 

O valor total dessa proposta é de R$64.848,96 (sessenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). 

Dados Comerciais: 
Banco: 001 - Banco do Brasil 
Conta: 29.279-6 
Agencia: 0095-7 

Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: Conforme Edital 
Prazo para pagamento: Conforme Edital 

Observações: 
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas 
obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência; 
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, 
tais como gastos da empresa com suporte técnico e Objeto administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam 

)incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos; 
- Declaramos que a garantias para pneus conforme legislação é de 05 anos contra eventual defeito de fabricação para pneus e 03 anos 
contra eventuais defeitos para camaras de ar garantidos pelo fabricante. 
- Declaramos que todos os pneus de linha de passeio e carga, cotados são certificados pelo INMETRO, ficando excluídos apenas pneus 
agrícolas, fora de estrada, cãmaras de ar e protetores, conforme portaria N° 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO. 
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
-Declaramos que atendemos integralmente o objeto licitado e suas especificações técnicas, sob pena de ser-lhe aplicada as penalidades 
prevista na Lei 8.666/93 
- Declaramos que todos os produtos ofertado atendem a ABNT!NBR 15.296/2005 para peça de reposição original a nível da indústria 
automotiva global. 

Blumenau, 17 de Maio de 2021 

7 	. 

1/2 	 GedopoefleCLcmb, 



DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.160.41210001-85 

qL 	
RUA GUABIRUBA, 280 - SALA 01 - AGUA VERDE 
89.042-200 - BLUMENAU-SC - 47 3237 0081 
Iicitadrgcomercio.com.br  - www.drgcomercio.com.br  

CoMíIRIo 

Representante Legal 

;II _- - 

%IELOOO 

uiÁ RITA G'ftAfF  
OPFTRJA 

CF 	13.3OU 

jt,Gt 315, 111 ssc: 

Dalila Rita Graef 

RG:3, 159.161 SSPSC 	 CPF:021 .393.339-00 

DALI LA RITA 
GRAEF:321 6 
0412000185 

Assinado de forma digital por 
DALILA RITA 
GRAEF:3216041 2000185 
Dados: 2021.05.17 07:27:38 -0300' 

212 	 Gerado por: 	efieCkI.CQb, 



www.Iicitacoes-e.com.br 
	 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop  

n 

Licitação [n° 870567] e Lote [n° 11] 

Lista de anexos da proposta 

Nome Arquivo Tamanho MB Data Inclusão 

DECLARAES UNIFICADAS.pdf () 0,705 17/05/2021 07:33:36 

CTF IBAMA - DRG.pdf () 0,285 17/05/2021 07:33:24 

- Contrato Social - 3 ALTERACAO 08.12.2020.pdf (*) 0,232 17/05/202107:33:14 

O CNH  DALlLÃAUTENTlCADA,pdf(*) 1,174 17/05/202107:33:02 

O CNDT - VALIDADE 11-07-2021 .pdt () 

) 

0,082 17/05/2021 07:32:42 

CND MUNICIPAL  VALIDADE 31082021.pdf(*) 0,225 17/05/2021 07:32:33 

< CND FGTS - VALIDADE 23-08-2021.pdf (*) 0,141 17/05/2021 07:32:21 

O CND FEDERAL- VALIDADE 12-07-2021 .pdf () 0,074 17/05/2021 07:32:06 

O CND FALENCIAE CONCORDATA-VALIDADE 18 06 2021 - 0,219 17/05/2021 07:31:55 

CEPROC.pdf () 

O CND ESTADUAL - VALIDADE 16-07-2021.pdf() 1,452 17/05/202107:31:42 

O CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC - VALIDADE 0,453 17/05/2021 07:30:28 

18-07-2021 .pdf () 

O CARTAO IE - DRG - VALIDADE 03 07 2021 .pdf () 0,494 17/05/2021 07:30:01 

CARTAO IE - DRG - VALIDADE 0307 2021.pdf() 0,494 17/05/202107:29:50 

CARTAO CNPJ - DRG - VALIDADE 03 07 2021 .pdf () 0,459 17/05/2021 07:29:40 

BALANCO 2019 - ECD.pdf () 0,024 17/05/2021 07:29:26 

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA- WILLLAM CMNT - 1,784 17/05/2021 07:29:16 

AUT.pdf () 

ATESTADO CAPACIDADE TCNICA - VALPARAISO - AUT.pdf 

(.) 

1,213 17/05/2021 07:29:05 

AJvar 	LocaIizao - 2021.pdf (*) 0,135 17/05/202107:28:53 

01_2021_870567_proposta.pdf () 0,187 17/05/2021 07:28:41 

Mostrando de 1 até 19 de 19 registros 

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação. 

Não sou um robô 

• 
reCAPTCHA 

Pdvsddadq - Termos 

• 	Download 

Alp 
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Ftachadinho®  
RECAPA EEIII5 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  01/202 1 

Sr. Pregoeiro 
Consórcio Público de Pinhais 

Razão Social: Renovadora de Pneus Dois Vizinhos Eireli 
CNPJ: 77.092.617/0001-09 
Endereço: Rua Benjamin Peretto, 3140 
E-mail: financeiro@machadinhorecapagens.com  
Telefone: (46)3531445 
Agência: 0919-9 
Conta bancária n: 48469-5 
Banco: Banco Brasil 

Apresentamos nossa proposta de preços para prestação dos serviços dos lotes abaixo detalhados: 

LOTE ITEM 
QTDE 

ESTIMADA 
UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 01 - RECAPAGEM A FRIO PNEU 100R20 BORRACHUDO,...-' 

1 1 130 UN 1 Recapagem 	,,- 400,00 'R$ 	 52.000,00 

1 2 60 	." UN 2 Vulcanização 7,50 - R$ 	 450,00 , 

1 3 150 / UN 3 
Conserto na Recapam 

- 	 150,00 
CR20  

1 4 150/ UN 
Conserto na Recapagem 

CR40 	
,.- 1,00 _- R$ 	 150,00 

1 5 150 UN 5 
Conserto na Recapagem 1,00 ,- - R$ 	 150,00 

 CR42 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$ R$ 	 52.900,00 

LOTE ITEM 
QTDE 

UNID 
- 

COD 
- 

ESPECIFICAÇAO 
VALOR 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
ESTIMADA UNITÁRIO 

LOTE 02- RECAPAGEM A FRIO PNEU 100011 20- MISTO 

2 1 40 	- UN 1 Recapagem 	_- 380,00. - R$ 	 15.200,00 

2 2 20 _V  UN 2 Vulcanização 	." 29,49 R$ 	 589,80 

2 3 70 UN 3 
Conserto na Recapagem 1 1 00 ,  R$ 	 70,00 

CR20 

2 4 70 - UN 4 
Conserto na Recapagem 1,00 R$ 	 70,00 

CR40 	-' - 

2 S .-I 
70 UN 5 

Conserto na Recapagem 
R$ 	 70,00 

1
. CR42 	, 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI. CNPJ: 77.092.61710001-0 9. Rua Benjamin Peretto, 3140 Bairro 
Jardim Concórdia, Telefone (46) 35361445 - Dois Vizinhos/PR CEP: 85660-000. 
administrativo@machadlnhorecapagens.com  

Al 
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LOTE ITEM QTDE 
ESTIMADA 

UNID CÓD ESPECIFICAÇÃ O 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 07- RECAPAGEM A FRIO 215/75 R 17.5 BORRACHUDO 

7 1 8 	..-' UN 1 Recapagem ,' 250,00 R$ 	 2.000,06-  

7 2 10 UN 2 Vulcanização 19,20 ,. R$ 	 192,00 

7 3 10 UN 3 
Conserto na Recapage  m 

 CR 20 
1,60 	_ R$ 	 16,00 

7 4 10 UN 4 
Conserto na Recapagem 

CR 40 
1,60 	, R$ 	 16,00' 

7 5 10 UN 5 
Conserto na Recapagem 

1,60 	/ 
CR42  

R$ 	 16,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$ R$ 	 2.240,00. 

. 

. 

d 
HECAPA EEJV5 

'VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE 
1 R$ 	

R$ 	 15.999,80- 

LOTE ITEM 
QTDE 

ESTIMADA 
UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 06- RECAPAGEM 23.1X26 BORRACHUDO AGRÍCOI4V  

6 1 6 7 UN 1 Recapagem,..- 1830,00,-- -- R$ 10.980,00 

6 2 6 UN 2 Vulcanização 65,02 R$ 	 390,12 

6 3 - 6 UN 6  
Conserto na Recapagem 

11,94,' R$ 	 71,64' 
VD1 

6 4 6 UN 7 
Conserto na Recapagem 

11,94 - 71,64 
VD2-  

6 
- 

5 6 UN 8 
 m Conserto na Recapage 

11,94 -R$ 	 71,64 
VD4.'-  - 

6 
- 

6 6 UN 9 
 m Conserto na Recapage 

11,94 ..- R$ 	 71,64' 
VD8 / 

6 
- 

7 6 UN 10 
m Conserto na Recapage 

 11,94 ,. 71,64 
VD 9 

6 8 6 UN 11 
Conserto na Recapage  m 

11,94 , . R$ 	 71,64- 
 VD1O 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$ R$ 	 11.799,96 

LOTE ITEM 
QTDE 

ESTIMADA 
UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

Camara de ar nova, para ' 
pneu, referencia 1000 

20 1 
/ 

100 UN 123 
20, 	embalagem: 	com 

LEFORT 109,99 R$ 	10.999,00 
dados de identificação do 
produto 	e 	marca 	do 
fabricante  

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI. CNPJ: 77.092.61710001-09. Rua Benjamin Peretto, 3140 Bairro 
Jardim Concórdia, Telefone (46) 35361445 - Dois Vizinhos/PR CEP: 85660-000. 
administrativo@machadinhorecapagens.com  
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^11 ,chadinho® 
HECAPA LiEiV 

LOTE ITEM QTDE UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

Câmara de ar nova, para 
pneu, referencia 1400 , 
24 	(pneus 	de .1 

21 1 16 UN 56 motoniveladora), LEFORT 229,99 R$ 	3.679,84 
embalagem: com dados de 
identificação do produto 
e marca do fabricante  

LOTE 

- 

ITEM QTDE UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

- Camara de ar nova, para 
pneu, referencia 17.5 x 25 
(pneus de 

22 1 16 UN 124 motoniveladora), LEFORT 250,00 R$ 	4.000,00 
embalagem: com dados - 
de identificação do 
produto e fabricante  

QTDE VALOR 

LOTE ITEM UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO ESTIMADA TOTAL ESTIMADO 

/ Câmara de ar nova, para ...- 
pneu, referencia 23.1 x 26: 

23 1 4 UN 57 embalagem: com dados de LEFORT 500,00 R$ 	2.000,00 
identificação do produto e 
marca do fabricante  

1 	 VALOR TOTAL DOS LOTES 	R$ 103.618,601 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
Prazo de entrega: Conforme Edital. 

Dois Vizinhos, 17 de maio de 2021. 

LAURETE GAIO 	Assinado de forma digital por 
LAURETE GAIO BEAL79392970900 

B EAL:79392970900 Dados: 2021.05.1716:04:11-0300' 

Laurete Gaio Beal Cpf: 793.929.709-00 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EJRELI. CNPJ: 77092.61710001-09. Rua Benjamin Peretto, 3140 Bairro 
Jardim Concórdia, Telefone (46) 35361445 - Dois Vizinhos/PR CEP: 85660-000. 
administrativo@machadinhorecapagens.com  



Fernando 

De: Laurete Gaio Beal <Iaurete@machadinhorecapagens.com > 

Enviado em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 16:07 

Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br ;fernadoabattl@hotmaii.co   

financeiro@machadinhorecapagens.com  
AI 

Assunto: PROPOSTA AJUSTADA PREGÃO 01/2021 

Anexos: Proposta atualizada.pdf 

Boa tarde 

Segue em anexo proposta atualizada. 

Grata 

I* 	va Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. a  www.avast.com  
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RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
128 Alteração de Contrato 

CNPJ 77.092.617/0001-09 
NIRE: 41201645398 

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade 
Limitada para EIRELI: 
LAURETE GAIO BEAL, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de 
bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Paraná, n° 763, apto 301, Centro 
Sul, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85.660-000, portadora do CPF sob n°. 793.929.709-
00, e Cédula de Identidade RG n°. 5.864,920-1 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/08/2001. 
Única sócia da sociedade empresária [imitada RENOVADORA DE PNEUS DOIS 
VIZINHOS LTDA, com sede na cidade de Dois Vizinhos, PR, Rua Benjamin Peretto, 
n° 3140, inscrição imobiliária 66338, bairro Jardim Concórdia, CEP 85.660000, 
registrada na M. M. Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201645398 
em 20/05/1976 e última alteração contratual em 12/0412018, sob n° 20181196255, 
inscrita no CNPJ sob n.° 77.092.617/0001-09, ora transforma seu registro de 
sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta 
comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a 
faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da lei n° 10406/02, 
resolve: 
CLÁUSULA PRIMEIRA. 
Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial: RENOVADORA 
DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e 

. 	
obrigações pertinentes. 
CLÁUSULA SEGUNDA. 
O capital social da empresa no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido 
em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
passa a constituir o capital EIRELI, mencionada na cláusula anterior. 
CLÁUSULA TERCEIRA. 
Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação em 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com o teor a seguir: 

1 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N! 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIPICAÇÀO 
11803428974. NIRE: 41600749715. 
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIREL,I 

JUNTA COMERCLALj 
1 

 

DO PAPANÃ 	 Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 20/08/2018 
www.omp=esafaci1,pr.gov.br  

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



RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
12 Alteração de Contrato 
CNPJ 77.092.61710001-09 

NIRE: 41201645398 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

/ 
AIO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 
CNPJ: 77.092.617/00006 

LAURETE GAIO BEAL, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de 
bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Paraná, n° 763, apto 301, Centro 
Sul, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660-000, portadora do CPF sob n°. 793.929.709-
00, e Cédula de Identidade RG no. 5.864.920-1 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/0812001. 
CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade constítuida sob a forma de sociedade 
empresária limitada EIRELI, e com a denominação RENOVADORA DE PNEUS DOIS 
VIZINHOS EIRELI, CNPJ sob no 77.092.617/0001-09, constituida em 20/0511976, 

será regida por este contrato social, pelo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 

All 	CLAUSULA SEGUNDA O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado 
e o inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do 
instrumento constitutivo. 
É garantida a continuidade da pessoa juridica diante do impedimento por força maior 
ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada 

para atender uma nova situação. 
CLÁUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sua sede na cidade de Dois Vizinhos, 

estado do Paraná, Rua Benjamin Peretto, N° 3140, inscrição imobiliária 66338, Bairro 
Jardim Concórdia, CEP 85.660-000 que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, 
a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional. 
CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da sociedade é reforma de pneumáticos 
usados, serviços de borracharia para veiculos automotores, comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veiculos automotores. 
CLÁUSULA QUINTA O capital social da EIRELI na importância de R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal 

R$ 1,00 (um) real, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do Pais. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N2 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 11803428974. NIRE: 41600749715. _________  
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

JUNtA COMERCIAL 
DO PARANÁ 	 Lbertad Bogus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 20/08/2018 

www.empraaafacil .pr.gov.br  

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



RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
121  Alteração de Contrato 
CNPJ 77.092.617/0001-09 

NIRE: 41201645398 	 t3 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLÁUSULA SEXTA A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado 
da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e 
supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 
CLÁUS,ULA SÉTIMA - A Administração da EIRELI caberá a titular LAURETE GAIO 
BEAL dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a 
responsabilidade da titular limitada ao capital integralizado. 
Parágrafo Primeiro - A titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de p ro  

labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
Parágrafo segundo - Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, 
constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento 
de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que 
no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 
CLÁUSULA OITAVA - O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de 
dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado 
econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 
CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditando a titular da EIRELI, a empresa 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
EIRELI se resolva em relaçao a sua titular.  
CLÁUSULA DÉCIMA - A titular declarara sob as penas da lei, que não está impedida, 
por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, 
que a proiba de exercer a administração desta EIREL1, bem como não está impedida, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 
1.011, §1°, CC12002). 

3,  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N 9  41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803428974. NIRE: 41600749715. 
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

JUNTA COMERCIAL 
DO PAÂNA 	 Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 20/08/2018 

www.empresafaci1.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaÇÃo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificaÇÃo 
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RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
121  Alteração de Contrato 	 Fla 

CNPJ 77.092.61710001-09 
NIRE: 41201645398 

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço da titular, constante do Contrato 
Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos e etc. relativos a atos societrios de seu interesse. A 
responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos 
sócios, que deverão fazê-lo por escrito. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins 
e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa 
jurídica dessa modalidade. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A presente empresa encontra-se enquadrada na 
Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, como Empresa de Pequeno porte. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, PR, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 
ou quaisquer litígios oriundos do presente Ata. 

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente 
instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, 
para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento 
na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus 

herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Dois Vizinhos, PR, 28 de Junho de 2018. 

tJETE GAIO BEAL 
CPF: 793.929.709-00 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803428974. BIBE: 41600749715. 

Y 	 RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

• JN IA COMRC$AL 
10 PAP.ANA 	 Libartad Boges 

- ----. -- 
	 SECRETARIA-GZR.#I. 

CURITIBA, 20/08/2018 
www.empresafacil.yr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçEo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos c6dios do verificaço 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 1411 SOB N° 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÀO: 
11803428974. 0RE: 41600749715.  
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

JUNTA COMERaAL 
[""0 PARA NA 	 Libertad Bog-us 

SECRETARIA- GERAL 
CURITIBA, 20/08/2018 

www. empresafaciI.pr.gov.br  

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



26/04/2021 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Ff 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

/ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

77.092.617/0001-09 
CADASTRAL 

27/04/1976 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

MACHADINHO PNEUS 	 EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

22.12 -9 -00 - Reforma de pneumáticos usados 	" 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.20 -0 -06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 
45.30 -7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30 -7 -03 - Comércio a varejo de poças e acessórios novos para veículos automotores 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO  DA NATUREZA .JURÍDICA 

230 -5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
R BENJAMIN PERETTO 	 3140 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

85.660-000 	 JARDIM CONCORDIA 	 DOIS VIZINHOS 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE

-7~1  MACHADINHORECAPAGENS@GMAIL.COM 	 (46) 3536-1445 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 23/12/2000 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Nomiativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/04/2021 às 10:38:22 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

ír 



12/05/2021 

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

FI_ 1  

%1L W;~-p 
w 

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

DA UNIÃO 

Nome: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 
CNPJ: 77.092.617/0001-09  

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 (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:25:12 do Ya 12/05/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/11/2021 1/ 
Código de controle da certidão: 265B.2DF5.OF2A.C931 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ITE 



Estado do Paraná )/ 

OW 	 Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Parana 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N2  024023370-28 

Flu  

%4,LWO 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.092.617/0001-09 / 
Nome: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

/ 

Válida até 24/08/2021 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (2610412021 10:44:20) 
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Município de Dois Vizinhos 
Estado do Paraná 

4 	Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro 

Secretaria de Administração Finanças 
Departamento de Tributação e Receita 

N1f ATIVA / 
1JJLII. YL. 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO 
RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM 
EXECUÇÃO FISCAL. 

/ 
Dois Vizinhos, 12 de Maio de 2021 - Valida até: 10/08/2021 

CÓDIGO DE 
NEGATIVA N°: 40610/2021 AUTENTICAÇÃO: 

-- 9ZTMJG2QET424XH2QRN 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

INSCRIÇÃO CNPJ/CPF 	/ INSCRIÇÃO ALVARÁ 
EMPRESA 77.092.617/0001-09 / ESTADUAL 361 

4901 3230080517 

ENDEREÇO RUA BENJAMTN PERETTO, 3140 - JARDIM CONCORDIA CEP: 85660000 
Dois Vizinhos - PR 

CNAE / ATIVIDADES 
Reforma de pneumáticos usados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Serviços de borracharia para veículos automotores 

IMPORTANTE: 
1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 

PERíODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE hup://www.doísvlzinho&pr.gov .brIITEM PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO" 
Emitido por: «Equiplano Público Web» 



12/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

FI _ 

Imprimir 

CAIVIAMA  
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

/ 
/ 

Inscriçao: 	77.092.617/0001-09 / 

Razão Social:RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 

Endereço: 	RUA BENJAMIN PERETTO 3140 / JARDIM CONCORDIA / DOIS VIZINHOS / 
PR / 85660-000 

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

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

Validade:10/04/2021 a 07/08/2021 

Certificação Número: 2021041002073465577968 

Informação obtida em 12/05/2021 16:34:26 

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

4/ 

https://consulta-crf.cajxa .govbr/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 	 1/1 
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PODER J ICIÁRIO 
JUSTIc% TRPBALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RENOVADORA DE PNEUS DÓIS VIZINHOS ETRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 77.092.617/0001-09 

Certidão fl ° : 13475458/2021 

Expedição: 26/04/2021, às 10:48:49 

Validade: 22/10/2021 -/180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 77.092.617/0001-09, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

11"7' 
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ao 
RECAPA 6EiV5P'o 

Flu 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0112021 ./ 
DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 70  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE 
COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 90,  INCISO til DA LEI 8.666193, 

DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP 

Ao 
Pregoeiro do Consórcio Pinhais 
Pregão Eletrônico no 0112021 	 / 
A Empresa Renovadora de Pneus Dois Vizinhos ElreIl, devidamente inscrita no CNPJ 
no 77.092.617/0001-09, com endereço na Rua Benjamin Peretto, no 3140, CEP: 85660-
000 na cidade de Dois Vizinhos Estado do Paraná, telefone (46) 3536-1445 por 
intermédio de seu representante legal, a Sr" Laurete Gaio BeaI, inscrita no CPF n° 
793.929.709-00 e RG n° 5.864.920-1, DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no / 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
II- Não foi declarada inidônea por nenhum ôrgâo público de qualquer esfera de governo, / 

estando apta a contratar com o poder público. 
III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, 
não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de,.-- 
aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o 
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99. 
IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente 
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, 7 
do artigo 9' da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são 
verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
VII - Nos termos do art. 3 0 , da Lei Complementar n° 123/06, a empresa se enquadra na 
situação de (microempresa ou ej cie p equeno porte, conforme o caso) e que não 
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3 10  da referida 
lei, 

Dois Vizin,  g 13 de maio de 2021. 

AZ
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stradora 
RG S.8649Oi 

CPF 193929 109.00 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI. CNPJ: 77.092.61710001-09. Rua Benjamin Peretto,, 
3140 Bairro Jardim Concórdia, Telefone  (46) 35361445 - Dois Vizinhos/PR CEP 85660-000. 
adniinistrativo@machadinhorecapagens.com  
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www. licitacoes-e.com.br 	 https: //www. 1 icitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop  

Licitação [n° 870567] e Lote [n° 1] 

Lista de anexos da proposta 

  

FT. 

%mL 
Nome Arquivo 

8 - Delara90 Unificada.pdf () 

7- CNDT.pdf (*) 

6 - Consulta Regularidade do Errregador.pdf () 

5 - Certido Negativa Municipal.pdf () 

4 - Certido Negativa Estadual.pdf () 

3 - Certido Negativa Federal.pdf () 

2-CartoCNPJ.pdf() 

1 - Contrato Social em vigor.pdf () 

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros 

Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação. 

Tamanho MB 

0,204 

0,082 

0,098 

0.143 

0,024 

0,06 

0,077 

0,138 

Data Inclusão 

1310512021 15:03:30 

13/05/2021 15:03:18 

13/05/2021 15:03:07 

13105/2021 15:02:57 

13105/2021 15:02:46 

13/05/2021 15:02:32 

1310512021 15:01:52 

13/05/2021 15:01:33 
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1. 

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçõo Pública 

TCE PR 
AX)X AkM4 

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 77092617000109 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeblmpressao.aspx 	 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica á extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/05/2021 14:33:55 

Informações da Pessoa Jurídica: 

rNZO

Social: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 
: 77.092.617/0001-09 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 	 - 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidAo original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



%ML 

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

. 



17/05/2021 	 Empresa Fácil Paraná 

cip 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 	 Fie  

• PROTOCOLO: 183249020 
• DATA DO PROTOCOLO: 15/08/2018 

• NÚMERO DE REGISTRO: 41600749715 
• ARQUIVAMENTO: 20183249020 
• EMPRESA: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-

eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUzNDM2MTk5OV8xODMyNDkwMjAucGRm/download/2/pessoall  371 5/coprotocolo/PRP1 827712490) 

www.empresafaciI.pr.gov.br/IistadedocumentospprotocolopRp127749 	 1/1 



RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
12a Alteração de Contrato 
CNPJ 77.092.617/0001-09 

NIRE: 41201645398 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade 
Limitada para EIRELI: 
LAURETE GAIO BEAL, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de 
bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Paraná, n° 763, apto 301 Centro 
Sul, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85.660-000, portadora do CPF sob no. 793.929.709-
00, e Cédula de Identidade RG n°. 5.864.920-1 expedida pela Secretaria de 

• 	
Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/08/2001. 
Única sócia da sociedade empresária limitada RENOVADORA DE PNEUS DOIS 
VIZINHOS LTDA, com sede na cidade de Dois Vizinhos, PR, Rua Benjamin Peretto, 
no 3140, inscrição imobiliária 66338, bairro Jardim Concórdia, CEP 85.660-000, 
registrada na M. M. Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201645398 
em 20/05/1976 e última alteração contratual em 12/0412018, sob n° 20181196255, 
inscrita no CNPJ sob n.° 77.092.617/0001-09, ora transforma seu registro de 
sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta 
comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a 
faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da lei no 10406/02, 
resolve: 
CLÁUSULA PRIMEIRA. 
Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial: RENOVADORA 
DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e 

• 	 obrigações pertinentes. 
CLÁUSULA SEGUNDA. 
O capital social da empresa no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido 
em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
passa a constituir o capital EIRELI, mencionada na cláusula anterior. 
CLÁUSULA TERCEIRA. 
Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação em 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com o teor a seguir: 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N° 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇJ.O: 

Y 	11803428974. MIRE: 41600749715. 
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

JUNTA COMERCIAL 
Do PARANA 	 L.bertad Bogais 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 20/08/2018 

www.empresafaci1.pr.gov.br  

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



RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
128 Alteração de Contrato 
CNPJ 77.092.61710001-09 

NIRE: 41201645398 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 
CNPJ: 77.092.617/00006 

LAURETE GAIO BEAL, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de 
bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Paraná, n° 763, apto 301, Centro 
Sul, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85.660-000, portadora do CPF sob n°. 793.929.709-
00, e Cédula de Identidade RG n°. 5.864.920-1 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, em 15/0812001 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade constituída sob a forma de sociedade 
empresária limitada EIRELI, e com a denominação RENOVADORA DE PNEUS DOIS 
VIZINHOS EIRELI, CNPJ sob no 77.092.617/0001-09, constituída em 20/05/1976, 
será regida por este contrato social, pelo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 

A 	2002. 
(. 	 CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da El RELI é de tempo indeterminado 

e o inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do 

J 	instrumento constitutivo. 
È garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior 
ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada 
para atender uma nova situação. 
CLÁUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sua sede na cidade de Dois Vizinhos, 

• estado do Paraná, Rua Benjamin Peretto, N° 3140, inscrição imobiliária 66338, Bairro 
Jardim Concórdia, CEP 85.660-000 que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, 
a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional. 
CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da sociedade é reforma de pneumáticos 
usados, serviços de borracharia para veículos automotores, comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores. 
CLÁUSULA QUINTA O capital social da EIRELI na importância de R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal 
R$ 1,00 (um) real, o qual está totalmente integralízado em moeda corrente do Pais. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N° 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIWICÀÇÀO: 

Y 	11803428974. MIRE: 41600749715. 
E RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANÁ 	 Libertad Boguz 
SECRETARIA-CREAL 

CURITIBA, 20/08/2018 
www empreaafacil . pr . gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
121  Alteração de Contrato 

	

CNPJ77.092.617/0001-09 	
FI_______ 

NIRE: 41201645398 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado 
da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e 
supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 
CLÁUSULA SÉTIMA - A Administração da EIRELI caberá a titular LAURETE GAIO 
BEAL dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a 
responsabilidade da titular limitada ao capital integralizado. 
Parágrafo Primeiro - A titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de 'pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
Parágrafo segundo - Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, 
constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento 
de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que 
no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 
CLÁUSULA OITAVA - O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de 
dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado 
econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 
CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditando a titLllar da EIRELI, a empresa 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, 

\/\ \ 	verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
EIRELI se resolva em relação a sua titular. 

• 	 CLÁUSULA DÉCIMA - A titular declarara sob as penas da lei, que não está impedida, 
por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, 
que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 
1.011, §1°, CC12002). 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N' 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11803428974. NIRE: 41600749715. 
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

lJurrAcoMEac.i. 
L_ DO PÂRANÁ 	 Llbertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 20/08/2018 

www.empresafaci1.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 
12a Alteração de Contrato 
CNPJ 77.092.61710001-09 

NIRE: 41201645398 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço da titular, constante do Contrato 
Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos e etc, relativos a atos societários de seu interesse. A 
responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos 
sácios, que deverão fazê-lo por escrito. 
CLÁUSULA DÊCIMA SEGUNDA - Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins 
e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa 
jurídica dessa modalidade. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A presente empresa encontra-se enquadrada na 

Lei Complementar n° 123 de 14.12. 2006, como Empresa de Pequeno porte. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, PR, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 
ou quaisquer litígios oriundos do presente Ato. 

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente 
instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, 
para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento 
na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Dois Vizinhos, PR, 28 de Junho de 2018. 

(7.. 
GAIO BEAL 

CPF: 793.929.709-00 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

Y 	11803428974. NIRE: 41600749715. 
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIP.ELI 

1 iui coc.i. 
PARAÀ 	 Lihartad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 20/08/2018 

www . empresafacil . pr . gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 14:11 SOB N 41600749715. 
PROTOCOLO: 183249020 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

fLV 	
11803428974. NIRE: 41600749715. 
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

JUNTA COMERCIAL 
oo F,ARANA 	 Libertad Bogus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 20/00/2018 

www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

% cíp/o  
Receita Federal   

i.qíi 'ir. 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ 77.092.617/0001-09 

Data da Emissão : 12/05/2021 

Hora da Emissão 16:25:12 

Código de Controle da Certidão : 265B.2DF5.OF2A.C931 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 12/05/2021, com validade até 08/11/2021. 

Página Anterior 

servicos.receita fazenda.gov. br/Servicos/certidao/certautfCndConju nta/ConfirmaAutenticResultado.asp 	 1/1 
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Consulta a certidões emitidas pela Sefa 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da 
Fazenda 

Informações do Documento 

Certidão 	024023370-28 

Tipo 	 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática 

CNPJ 77.092.617/0001-09 
Fornecida para ° RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI 

Emissão 	26/04/2021 10:44:20 

Data de Validade 24/08/2021 

Voltar 

© Secretaria da Fazenda - SEFA 
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - 
Localização 

www.fazenda.pr.gov.br/Servicos/Consultar-certidoesemjtjdassefa 	 1/1 



17/05/2021 	 Confirmação de autenticidade da certidão 

MUNICP1O UL DOIS VIZINHOS Versão do Banco de Dados: em tempo real 

(

Versão do Sistema: 500.2065g 
Portal da Governança Desenvolvido,  por Equiplano Sistemas 

PI 

(Flu 2= 1- 
 Confirmação de autenticidade da certidão 

Dados da certidão 

Número da certidão / exercício: 40610 	 2021 

Código de autenticação: 9ZTMJG2QET424XH2QRM 

Com base nos dados informados o(a) Município de Dois Vizinhos, confirma a autenticidade da certidão. Emitida para 
o(a) contribuinte RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI inscrição municipal 4901. Solicitada por RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS 
EIRELI, 
em 12/05/2021 às 17:13. 
Tipo de Certidão: NEGATIVA 
Validade: 10/08/2021 

Retomar 

dolsvizlnhospr.equiplano.com.br:7474/esportal/stmvaljdacaocertidaoprocesslogic 	 1/1 



( 

Fie 

Dúvidas mais Frequentes 1 Início  1 V - 1 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 

Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 77.092.617/0001-09 
Razão social: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA 

Data de 
Emissão/Leitura 

29/04/2021 

10/04/2021 

22/03/2021 

03/03/2021 

10/02/2021 

22/01/2021 

03/01/2021 

15/12/2020 

26/11/2020 

07/11/2020 

19/10/2020 

30109/2020 

11/09/2020 

23/08/2020 

•04/08/2020  

16/07/2020 

27/06/2020 

10/03/2020 

20/02/2020 

01/02/2020 

13/01/2020 

25/12/2019 

05/12/2019 

16/11/2019 

28/10/2019 

09/10/2019 

20/09/2019 

01/09/2019 

13/08/2019 

25/07/2019 

flç/fl7/ .)n10  

Data de Validade 

29/04/2021 a 28/05/2021 

10/04/2021 a 07/08/2021 

22103/2021 a 20/04/2021 

0310312021 a 01/04/2021 

10/02/2021 a 11/03/2021 

22/01/2021 a 20/02/2021 

03/0112021 a 01/02/2021 

15/12/2020 a 13/01/2021 

26/11/2020 a 25/12/2020 

07/11/2020 a 06/12/2020 

19/10/2020 a 17/11/2020 

30/09/2020 a 29/10/2020 

11/09/2020 a 10/10/2020 

23/08/2020 a 21/09/2020 

04/08/2020 a 02/09/2020 

16/07/2020 a 14/08/2020 

27/06/2020 a 26/07/2020 

10/03/2020 a 07/07/2020 

20/02/2020 a 20/03/2020 

01/02/2020 a 01/03/2020 

13/01/2020 a 11/02/2020 

25/12/2019 a 23/01/2020 

05/12/2019 a 03/01/2020 

16/11/2019 a 15/12/2019 

28/10/2019 a 26/11/2019 

09/10/2019 a 07/11/2019 

20/09/2019 a 19/10/2019 

01/0912019 a 30/09/2019 

13/08/2019 a 11/09/2019 

25/07/2019 a 23/08/2019 

flIfl7101O n flAIfl19fllQ 

Número do CRF 

2021042902015748046880 

2021041002073465577968 

2021032201524940352232 

2021030302111321915249 

2021021003051008534078 

2021012205014063275407 

2021010303403129005019 

2020121505514161139101 

2020112604520703253350 

2020110702340335944481 

20201 01902153915595005 

2020093002313675569727 

2020091102414915330378 

2020082303203787874481 

2020080403072697629915 

2020071603104332595093 

2020062702205832754925 

2020031003151900587781 

2020022002162598878007 

2020020103025269422243 

2020011302530276518006 

2019122501394098446680 

2019120504551133507105 

2019111601161741914300 

2019102800424093615538 

2019100901570801687144 

2019092002113675981770 

2019090103191804456000 

2019081301505943519800 

2019072501375710409498 

')fll Ofl7flfl1 
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Emissão/Leitura 
	 Data de Validade 

	
Número do GRF 

17/06/2019 
	

17/06/2019 a 16/07/2019 
	

2019061700384391620428 

29/05/2019 
	

29/05/2019 a 27/06/2019 
	

2019052901365872286530 

31/03/2001 	 31/03/2001 a 30/04/2001 

28/02/2001 	 28/02/2001 a 31/03/2001 

31/01/2001 	 31/01/2001 a 28/02/2001 

Resultado da consulta em 17/05/2021 14:38:34 

Voltar 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 77.092.617/0001-09 
Certidão n ° : 13475458/2021 
Expedição: 26/04/2021, às 10:48:49 
Validade: 22/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

S 	
Certifica-se que RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 77.092.617/0001-09, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 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. 

Is 	INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Uúvdas e ugest'es: cndttt.jus.bi  
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PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2021 
	 IFIS-- 

Sr. Pregoeiro 
Consórcio Público de Pinhais 

Razão Social: Renovadora de Pneus Dois Vizinhos Eireli 
CNPJ: 77.092.617/0001-09 
Endereço: Rua Benjamin Peretto, 3140 
E-mail: financeiro@machadinhorecapagens.com  
Telefone: (46)3531445 
Agência: 0919-9 
Conta bancária n°: 48469-5 
Banco: Banco Brasil 

Apresentamos nossa proposta de preços para prestação dos serviços dos lotes abaixo detalhados: 

LOTE ITEM 
ESTIMADA I 	UNID C61) ESPECIFICAÇÃO uo VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 01- RECAPAGEM A FRIO PNEU 100R20 BORRACHUDO  

1 1 130-' U  1 Recapagem 40000 R$ 	 52.000,00 

1 2 60 UN 2 Vulcanização 7,50 R$ 	 450,00 

1 3 150 UN 3 Conserto na Recapagem CR20 1,00 R$ 	 150,00 

1 4 150 UN 4 Conserto na Recapagem CR40 1,00 R$ 	 150,00 

1 1 	5 150 UN 5 Conserto na Recapagem CR42 1 	1,00 R$ 	 150,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$   R$ 	 52.900,00 

LOTE ITEM 
ESTIMADA  

UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO 	J UIJIO 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 02- RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000R 20- MISTO  

2 1 40 UN 1 Recapagem 380,00 R$ 	 15.200,00 

2 2 20 UN 2 Vulcanização 29,49 R$ 	 589,80 

2 3 70 UN 3 Conserto na Recapagem CR20 1,00 R$ 	 70,00 

2 4 70 UN 4 Conserto na Recapagem CR40 1,00 R$ 	 70,00 

2 5 70 UN 5 Conserto na Recapagem CR42 1,00 R$ 	 70,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$ R$ 	 15.999,80 

LOTE ITEM 
QTDE 

ESTIMADA CÓD I 	UNID ESPECIFICAÇÃO 

_ 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 06- RECAPAGEM 23.1X26 BORRACHUDO AGRÍCOLA  

6 1 	1 6 UN 1 Recapagem 1830,00 R$ 	 10.980,00 

6 2 1 	6 UN 2 Vulcanização 65,02 R$ 	 390,12 

6 3 6 UN 6 Conserto na Recapagem VD 1 11,94 RS 	 71,64 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS E/RELI. CNPJ: 77.092.61710001-09. Rua Benjamin Peretto, 3140 Bairro 
Jardim Concórdia, Telefone (46) 35361445 - Dais Vizinhos/PR CEP: 85660-000. 
administrativo@machadinhorecapagens.com  
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6 4 6 UN 7 Conserto na Recapagem VD 2 11,94 R$ 	 71,64 
6 5 6 UN 8 Conserto na Recapagem VD 4 11,94 R$ 	 71,64 
6 6 6 UN 9 Conserto na Recapagem VD 8 11,94 R$ 	 71,64 
6 7 6 UN 10 Conserto na Recapagem VD 9 11,94 R$ 	 71,64 
6 8 6 UN 11 Conserto na Recapagem VD 10 11,94 R$ 	 71,64 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$ I 	R$ 	 11.799,96 

LOTE ITEM 
ESIMADA  

UNID 

1  CÓD ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESTIMADO 

LOTE 07- RECAPAGEM A FRIO 215/75 R 17.5 BORRACHUDO  

7 1 8 UN 1 Recapagem 250,00 R$ 	 2.000,00 
7 2 10 UN 2 Vulcanização 19,20 R$ 	 192,00 
7 3 10 UN 3 Conserto na Recapagem CR 20 1,60 R$ 	 16,00 
7 4 10 UN 4 Conserto na Recapagem CR 40 1,60 R$ 	 16,00 
7 5 10 UN 5 Conserto na Recapagem CR 42 1,60 R$ 	 16,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL PARA O LOTE R$ R$ 	 2.240,00, 

LOTE ITEM 
QTDE 

ESTIMADA 
UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

Camara de ar nova, para pneu, 
referencia 	1000 	x 	20, 

20 1 100 UN 123 embalagem: 	com 	dados 	de LEFORT 109,99 R$ 	10.999,00 
identificação 	do 	produto 	e 
marca do fabricante  

LOTE ITEM QTDE UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 
Câmara de ar nova, para pneu, 
referencia 1400 x 24 (pneus de 

21 1 16 UN 56 motoniveladora), 	embalagem: LEFORT 229,99 R$ 	3.679,84 
com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante 1 

LOTE ITEM QTDE UNID CÓD O ESPECIFICAÇÃO MARCA 
ALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 
Camara de ar nova, para pneu, 
referencia 17.5 x 25 (pneus de 

22 1 16 UN 124 motoniveladora), embalagem: LEFORT 250,00 R$ 	4.000,00 
com dados de identificação do 
produto e fabricante  

QTDE VALOR 
LOTE ITEM UNID CÓD ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

ESTIMADA  
ESTIMADO 

Câmara de ar nova, para pneu, 
referencia 	23.1 	x 	26, 

23 1 4 UN 57 embalagem: 	com 	dados 	de LEFORT 500,00 R$ 	2.000,00 
identificação 	do 	produto 	e 
marca do fabricante 

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI. CNPJ: 77.092.617/0001-09. Rua Benjamin Peretto, 3140 Bairro 
Jardim Concórdia, Telefone (46) 35361445 - Dois Vizinhos/PR CEP: 85660-000. 
administrativo@machadinhorecapagens.com  
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