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A/C PREGOEIRA MARIA CELESTE DE ASSUNçÃO MANCE
PREGÃO ELETRÔNICO N. 9 66/2019
PROCESSO N.eLO2/20L}
REVESTICAL ETTRAçÃO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ: 81.874.265/0002-OO

PROPOSTA DE PREçO

Ecerltório Rua Joeé Bolteux 252 lporto UntMatriz Rodovia BR 1 53 Km 47i i Colônia Jangadlnha I Porto Untáo.SC
áo.SC

Filiãl Rodôvia BH 476Km349 
l Colônia Luzla I Paula Freitas.PH

!

I



REVESTICATCARTA PROPOSTA

À pREFEtTuRA MUNICIPAL DE uNlÃo DA vlrÓRlA - PARANÁ

pREGÃo ELETRÔNlco N. e 66/2019 - sRP - PRocESSo N e 102/2019 o.

A empresa Revestical Extração e Comércio de Pedras ltda com sede na cidade de Paula Frei

Paraná, BR 476 KM 348 Colônia Luzia, com CNPJ sob n'e 81 874 26410002-00' propõ

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, a fornecer pedra brita n e 1' pedra brita n'

brita graduada, rachão 4" %, bica corrida, pedrisco e pó de brita' nas seguintes condições:

e Liclt

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R S 349.362,50 (Trezen tos e Quarenta e Nove MilTrezentos e

Sessenta e Dois reais e cinquenta centavos)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente

licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos

e declaramos também que nos preços p ropostas deverão estar incluÍdos, além do lucro, todas
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Escritório: Rua José Boiteux,252 [Centro I Porto União ISC
42 3522-L619 | 8801-7459 | revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KIvl 471 I Colônia Jangadinha
Porto União I SC I CNPJ: 8L.874.265/000:-],0

tilial: Rodovia BR 476 - KM 348 | Colônia Luzia

Paula Freitas I PR I CNP.I: 8L.874.265/0002-00

as despesas e custos, como por exemplo: transporte, montagem/instalação' treinamento frete

e tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas' relacionadas com o

fornecimento do objeto da presente licitação'

EXTRAÇÃO E COMÉRCrO DE PEDRA.S r.rDA

Valor Total

RS

Valor
Unitário RS

Descrição do Produto/Ma rca
Qua ntidade
(Unidades

Item

PEDRA BRITA GRADUADA

Entrega: Secretaria M u niciPal de

Transportes e Serviços Públicos.

COTA RESERVADA PARA MPE

2s%l Revestical

2

35,45
PEDRA BRITA N9 1

Entrega: Secretaria MuniciPal de

Transportes e Serviços Públicos.

COTA RESERVADA PARA MPE

2 5%/Revestical

4

62.037,503 5,45
PEDRA BRITA N92

Entrega: Secretaria MuniciPal de

Tra nsportes e Serviços Públicos.

COTA RESERVADA PARA MPE

25%/Revestica I

56.700,0032,40Entrega: Secretaria Municipal de

Tra nsportes e Serviços Públicos.

COTA RESERVADA PARA MPE

RACHÃO MÁxrMo 4" %

25%/Revestical

1.750,00 ton8

81.625,0032,65
PEDRA BICA CORRIDA

Entrega: Secretaria MuniciPal de

Transportes e Serviços Públicos.

COTA RESERVADA PARA MPE

25%/Revestical

2.500,00 ton10

1.750,00 ton 
I

,.too,oo*" 

I

34,s01*,,,,,\

88.62s,00 
I

6 I 1.750,00 ton 
I

w,j/Y



b) Declaramos, ainda, que nossa empÍesa não foi declarada inidônea, não está suspensa ne

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, asslnará a Ata de Registro de Preços, a

Sra. Regiane Bahr, portadora da carteira de identidade RG ne 1.796.643-SC e CPF/MF ne

67L.47 4.199-49

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta)dias corridos, contados da data de recebimento

das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:

Respon sáve l/Re p rese nta nte Legal : Regiane Bahr Telefone Fixo n.e: (42) 3522-L6f9 Fax ne: (42)

3522-1619 Telefone Celular ne: (42) 99801-3903 E-mail: revestical@ revestica l.com.br

Porto União, 18 de Julho de 2019

Regiane Ba hr

RG:1.796.643-SC

CPF:611.474.199-49

REVESTICAT

Escritório: Rua José Boiteux,252 lCentro I Porto União I SC

42 3522-L679 | 8801-7459 | revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KM 471 | Colônia Jangadinha
Porto união lsc lcNpJ: 81.874.26510001-10

Filial: Rodovia BR 476 - KM 348 | Cotônia Luzia
Paula Freitas I PR I CNPJ: 8L.874.265/0002-OO
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A/C pREGOETRA MARTA CELESTE DE ASSUNçÃo MANCE
PREGÃO ETETRÔNICO N. 9 66/2019
PROCESSO N. e to2/20t9
REVESTICAT EXTRAçÃO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ: 81.874.265/0002-OO

DOCUMENTOS OE HABILITAçÃO

Eccrltórlo Rua Josá Bolteux 252 Porto Unlá0. scMatrlz Rodovla BF 153 Km 47't I Colônta Jangadlnha Porto unláo.scFlllal Rodovla BH 476 Km 349 | Colônla Luzla Paula Freltas.PR

EEXTRAÇÃO COMERCIO DE PEDRAS LTDA.
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REVESTICAL EXTRAÇÃO E COMÉRCIO OE PEDRAS LTDA-ME
CNPJ/N/F n' 81.874 265/0001-10

NIRE n' 42201281273

13" ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, os abaixo-assinados: JAIME
PRESENDo bÍaslleiro, maior, separado judicialmente, natural do Município de porto vitória, Estadó
do PaÍaná, nascido em 30 de Dezembro de 1966, comerciante, residente e domiciliado a Rua Josê
Szpak n' 44, Vila Cilka, na cidade 99 Campo Largo, Estado do paraná, CEp 93.606_440, portador
da cedula de ldentidade sob o n' 3.866.002-0, li/pR e inscrito no cpF/MF sob o n" s 1 1 .46ó.b19-6g;
REGIANE BAHR, brasileira, maior, separada judicialmente, natural do Municipio de porto unlêo,
Estado de santa catarina, nascida em 06 de Janeiro de 1969, comerciante, residentg e domiciliada
na cidade de Porto união, Estado de santa catarina, cEp gg.40o-o0o à Rua José Boiteux, n. 25g,
portadora da cédula de ldentidâde sob o n'1.796.643 It/pR e inscrita no cpF/MF sob o nó
611.474.'199-49; ELSA FELLER BAHR, brasiteira, maior, viúva, nascida êm 01 de Novembro de
194'1, natural de Nova Trento, Estado de santa catarina, empresária, Íesidente e domiciliada na Rua
José Eoiteux, n' 258, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEp g9.400_000,
portadora da cêdula de identidade sob o n" 10/R 1331710 lysc e inscrita no cpF/MF sob o n.
708.440.039-72 e REGINA BAHR DE SOUZA, brasiteira, maioÍ, casada peto Regimo de Separaçáo
de Bens, nascida em 06 dê Janeiro de 1968, natural de porto Uniáo, Estado àe Santa iatarina,
comerciante, residente e domiciliada a Rua Matos costa, n'420, na cidade de porto união, Estado
de Sanla Catarina, CEP 89.400-000, poÍtadora da céduta de identidade sob o n" 1g/R 1]96.642
ll/sc e inscrita no CPF/MF sob o n" 597.335.3s9-1s, únicos componentes da sociedade Empresária
Limilada, como sede e Íoro no Distrito de Po(o união, Estado de santa catarina, na localidade de
Jangadinha, s/n', Bairro Rural, CEP 89.400-000 com contrato Sociat arquivado na Junta Comercial
do Eslado de santa catarina sob o n" 42201281273 em sessão de 15 de Junho de 1gg0 e última
alteração sob o rto 24122872398, em sessâo de 18 de Dezembro de 2012, ler, enke si, como justo e
contratado, proceder as alteraçÕes a seguir mencionadas nos termos da Lei n" 10.406/2002:

+A!§!!AfBfUEfSA - Fica alterado a residência e domicítio do sôcio REGTANE BAHR para a
Rua José Boiteux, n0 252, Apartamento n' 301, BaiÍro Cêntro, no l\íuniclpio de porto Uniã0, Estado
de Santa Catarina, CEP 89.400-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica alterado a residência e domicilio do sócio ELSA FELLER BAHR para
a Rua José Boiteux, no 252, Apartamento n" 101, Bairro Centro, no Municlpio de porto Uniâo,
Estado de Sanla Catarina, CEP 89.400-000.

CIÁUSULA TERCEIRA - Fica alterado os dados da Ceduta de tdentidade do sócio REGIANE BAHR
para registro geral n0 1.796.643, expedido pelo Instituto de ldentificaçáo de Santâ Catarina (SC).

CLÀUSULA QUARTA - Fica atterado a residência e domicÍlio do sócio REGTNA BAHR DE SOUZA
para a Rua i\4atos Costa, no 420, Bairro Centro, no l\4unicipio de porto União, Estado de Sanla
Catarina, CEP 89.400-000.

I

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29106/2tJl8

Ccnifico o Rcgistro cm 29/06/2018

Arquivamcnlo 201889.{l87tl Protocolo 188941878dc 14i06/2018

Nomc da !'nrprcsâ REVESTICÀL EXTRÁCAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA NIRE 42201281271

Esle docunrcnlo pode ser vcrificado cm htlpi//r'cgil].iuccsc.sc.sov.br/.lutcnlicàcaoDocuDrentos/autcnlicacâo.rspx

Chanccla 6 I 3685 8666226.{0

Estâ cópia foiaulcnticída digitalücnre e $sinada enr 29106/2018

por Hcnry Coy Pctry Neto - SccrttâÍio-gcral;
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REVESTTCAL EXTRAÇÃO E COMÉRC|O DE pED&qS LTDA-ME
CNpJ/MF n. 81.874.26510001-10

NIRE n" 42201281273

13" ALIERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FL
t.L1c

e+g§lLAlulNra - Fica arterad-o os dados da cédura de rdentídade do sôcio REGTNA BAHR desoUZA para regisrro gerar no 1.296.642, expedút;;b lnsiitu-tã jJ toentiricaçao de santa catarina(SC)

gúu§uta§Exra - Fica alterado os dados da ceduta de tdentidade do sócio ELSA FELLERBAHR para regjstro gerar no 'r.331.7j0, expeoioo peto Àitiiuto i-e toentificação de santa calarina(sc).

clÁ.usut'A sÉTrMA - Farecendo, interditado ou na retirada de quarquer sôcio, a sociedadeconlinuará suas atividades com os herdeiros, .r.er.orár ã-ã ú..p.r. Não sendo possíver ouinexistindo o interesse destes ou aos socios reÁanesienlài, o ,ãror'àu."r. t àr"*. ,.rã ,prrà"".iiqurdado com base na situacão patrimoniar o, .o.ÉJrá", a iàà ou resorução, veíficada embalanço especiarmente revant;do, com pagamento em 4g iquarenta e oito parceras) mensais esucessivas, sendo o primeiro pagamenio devido 30 ttrint.)'oi". a contar da oata'oà 
-uãrançã

mencionado.

Eequato qço - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade seresolva em relação a seu sócio.

guqusurn otravl - os sócios resorvem aumentar o capitar sociar subscrito da Sociedade,flcando o mesmo etevado para R$ 11,37 634 O0 1u, Á,rnáo,ã"nio u tÍinta e sete mit, seiscentos etrjnta e quako rêais) divididos em 1.137.634 (um mirhão, cenio e ti,nia e sete mir, seiscentos e lrintae quatro) quotas sociais no valor de Rgf ,00 ium real) cada ura, utiti.rndo_se ao sarOo Oa óonià JeAdiantamento para Futuro Aumento de capitâr sociatleFnc Jo áatanço patrimoniar, senJo que,'- 
--

:19*:,: lollç^tlç:!|Do,.que poss-ui roratmenre intesrâlizadas na sociedade 20,833 (Vinte mirorrocentas e tnnta e três) ouôtas.de R$ 1,00 (um real) cada uma, perÍazendo ,, iãtài à. ng20 833,00 (vinte mir, oitocenias e trinta e tres reàisj 
"Érá 

ã ü pàrtripação no presente ato para
R$ 592 480,00 (euinhentos e noventa e dois ,ir, quâtúsnús ã oí"nt" i"áirl, ,.ài"nü. utiiãJüãde R$ 571 M7,00 (euinhentos e setenta e um mir, seiscenús u qrà..antu e sete reais) de sua parte
n0 saldo da conta de Adiantamento para FutuÍo Aumento de capriá êociar-Arlc ,o pieiárre 

"'t<i 

''

b) o sócio REGTANÊ BAHR que possui. tolarmente integrarizadas na sociedade 10.4g6 (Dez mir,quatr.cenros e ortenta e sers) ouolasde R$ 1,00 (um ráar) cada uma, períazendo um tàtar de'R$ 10 48^6,00 (9ez mir, quatrocenios e oitenta e seis ieais) uráuã u rru participação no presente aropara R$ 298 287,00 (Duzentos e noventa e oito mir, duzentos 
" áiünra u sete reais), mediante autilização de R$ 287 801,00 (Duzentos e oitenta e sete ,',ir, oitocenioi e um reais de sua parte nosaldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de capitar so.irurec no pr"."n[u .úi 

-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29106/20t8
Certifico o Regisrro cm 29l06i 201{t
Arquívamcnto 2018894187i1 Prolocolo 188941878dc l410ú2018
Nome da cmprcsa REvESTICAL EXTRÁCAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA NIRE 42201281271

Estc docrürenlo pode scr vcri Íicado cm htD://reginjuccsc, sc.gov.br/ButeDticacaoDocumcntos/âutenlicscâo.üspx
Charcclà ó11685866622ú0
Esiâ cópi.r foi aurcnticâda digitalmcnte e sssinâda em 29106/2018
porHcr)ry Coy Pctry Nsto - Sccrctario-gcml:

c) o sócio ELSA FELLER BAHR, que-possui totarmente integralizadas na sociedade 5.207 (cinco

§o@ @-
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REVESTTCAL EXTRAÇÂO E COMERCTO DE pEDRAS LTDA-ME
CNPJ/MF n" 81.874.265/0001-1 0

NIRE n" 4220128í 273
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13'ALTERAÇÁO DE CONTRATO SOCTAL

mil duzentas e sete) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 5.207,00
(Cinco mil duzentos e sete reais) eleva a sua participaÇao no pÍesente ato para R$ 148.120,00
(Cento e quarenta e oito mil, cento e vinte reais), mediante a utllização de R$ 142.913,00 (Cento e
quarenta e dois mil, novecentos e treze reais) de sua parte no saldo da conta de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital Social-AFAC no presente ato;

d) O Sócio REGINA BAHR DE SOUZA, que possui totalmente integralizadas na sociedade 3.474
(Três mil quatrocentos e setenta e quatro) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, períazendo um

total de R$ 3.474,00 (Três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) eleva a sua participaçâo no
presente alo para R$ 98.747,00 (Noventa e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais), mediante a
utilizaÇâo de R$ 95.273,00 (Noventa e cinco mil, duzentos e selenta e três reais) de sua parte no

saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital SocialAFAC no presente ato;

CtÁUSULA NONA -Em razâo do aumento de capital, o capital da Sociedade, totalmento subscrito

e integralizado é de R$ 1.'137.634,00 (Um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinla e

quatro reais), representados por 1 .137.634 (Um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e tÍinta e

quatro) quotas sociais iguais e indivisiveis, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim

divididas entre os sócios:

Sócio Capital Social-R§No de quotas

592.480 592.480 00

298.287,00

148.120,00

Particr!ação

52,0810

26,220/"

13,AZYo

I

l
lJaime Presendo

: --'-

iRegiane Bahr

Elsa Feller Bahr
_ 3!.287-_

148.120 l
Regina Bahr de Souza 98.747 98.747,00 8,68%

1 .137.634 1 .137.634,00 100,0070

CLÁUSULA DECIIVA - Nos termos do artigo 1061 da Lei n0 10400/2002 (NCC) Íica permitida a

alteraçao deste instrumento paÍa autorizaí a nômeação de administradores não integrantes do
quadro socigtário da empresa, desde que aprovado por maioria nos termos da legislaçâo.

CLÁUSUtA DEC I[,4A PRII\,4EIRA - A sociedade será administrada por uma ou mais pessoas físicas,

integrantes ou não do quadro social da empresa. Para os Administradores não integÍantes do
quadro social serào designados pelos sócios representando % (três quartos) do capital social se as
quolas representativas destes estiveÍem totalmente integralizadas e por unanimidade, se estiverem
parcialmente integÍalizadas. O Administrador não pertencente ao quadro social estará investido de

amplos poderes para administrar a Sociedade, bem como para praticar atos em seu nome,

srw
Junta Comercial do E§tado de Santa Catarina 2910ó/2018

Ccnifico o Redstro cm 29106/2018

Arquivamento 20 I 8894 I 878 Protocoto I 8894 I 878 de l4l0Ú20 I 8

Nomc da enpresa REVIISTICAL EXTRÂCAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA NIRE 42201281273

Eslc docu[rcnlo potJc scr vcrificado cm htç://rcginiuccsc.sc.gov bÍ/aulenticacaoDocumcntos/autenticacao a§px

Chanccla 611685866622&0
Esrâ cópia foi auienlicada digilalnÉnte e a-ssiúdâ cm 29/06/20!8

por HcDry Goy Pctry Ncto - SccretaÍio_gcml;
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13" ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

inclusive para usar a denominação social nos termos da lei, constituir procuradores na forma
prevista abaixo e representá-la em lodas e quaisquer circunstâncias.

Parágrafo 10 - A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio REGIANE BAHR com
os poderes e atribuiçÕes de represenlaçâo aliva 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
atrvidades estranhas ao inteÍesse social ou assumir obrigaçôes seja em Íavor dê qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autoÍização
do(s) outro(s) sôcio(s).

Parágrafo 2 - Os Administradores terão mandato por prazo indeteminado e poderáo ser
substituldos a qualquer tempo.

Paráqrafo 30 - O (s) administÍado(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamenle, o acesso a cargos
públicos, ou por cÍime íalimentar, de prevarjcação, peita ou suborno, concugsão, peculato ou contra
a economia popular, contra o sistema íinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as Íelaçôes de consumo, Íe pública ou propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condiçÕes do Contrato Social
original e alteraçÕes subsequentes, não atingidas direta ou indiretamente pelo presente instrumento
de alteração contratual, permanecem inalteradas e continuam em vigor, tal como fora Íedigida.

CLÁUSULA DECIt\4A TERCEIRA - Em face das alteraçôes acima, consolida-se o contrato social,
nos termos da Lei n' 10,40ô/2002, mediante as condiçôes e cláusulas seguintes:

Junta Comerçial do Estado de Santa Catarina 29/06/2018

Certifico o Rcgislro cm 29106/2018

Arquivamcnto20l8894l8?8 Prolocolo 188941878 de I410í2018

Nome dâ cmpresâ REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LmA NIRE 42201281271

Este documcnto pode scr vcrificado em http:/ireginiuccsc.sc.Sov.br/auteDticacaoDocürncntos/autenticacâo.aspx

Ctanccta 6l l6tl5 866622640

Esta cópia foi autenlicâda digitalmmlc c âs§inâdâ em 29106/2018

por Hcnry Coy Pctry Ncto - SclreiariGgcral;

REVESTTCAL EXTRAÇÃO E COMÉRC|O DE PEDRAS LTDA
CNPJ/MF n' 81.874.265/0001-1 0

NIRE n' 42201281273

coNSoLlDAÇÃO CONTRATUAT

A sociedade gira sob o nome empresarial de REVESTICAL EXTRAÇÃO E CO|VERCIO DE
PEDRAS LTDA., constltuida sob a forma de Sociedade Empresária Limitada e e Íormada petos
sócios: JAIME PRESENDO, b.asileiro, maior, separâdo iudicialmênte, natural do l\4unicipio de
Porlo Vitória, Estado do Paraná, nascido em 30 de Dezembro de 1966, comerciante, residente e
domiciliado a Rua José Szpak, n" 44, Vila Cilka, na cidade de Campo Largo, Estado do Parâná,

REVESTICAL EXTRAÇÂO E COI\,íÉRCIO DE PEDRqS LTDA.ME
CNPJ/MF n' 8í.874.265/0001-10

NIRE n'42201281273
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REVESTTCAL EXTRAÇÃO E COMERCTO DE pEDRAS LTDA_ME

CNPJ/MF n. 81,874.265/0001_10
NIREn" 42201281273

13. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

Cha'rcclâ 6 I 368586ó622640

Esta côpia foi âutenticadâ digilalmcnle e a§sinadâ cm 29/06/2018

por Hcnry Coy P!'try Ncto - Sccrctârio_gcral;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29106/2018

Cenifico o RegistÍo cm 29/06/2018

Arquivâmenlo20l8894l87tl Protocolo l8894l87U dc 11106/20lti

Norúe da empresa REVIISTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA NIRE 42201281271

Estc doculnerlo podc scr vcrificâdo cn) hllp:/hegiDjuccsc.sc.gov.bÍ/autenticircaoDocumcntos/auleoticacao.asPx

FL,05

4 ttctr

CEP 83.606-440, portador da Cedula de ldentidade sob o n" 3.866.002-0, ll/PR e inscrito no
CPF/[/F sob o n' 51 1.466.819-68; REGTANE BAHR, brâsiteiÍa, maior, separada judicialmente,
natural do l\.4unicípio de PoÍto União, Eslado de Santa Catarina, n ascida em 06 de Janeiro de 1968,
comercianle residente e domici liada à Rua José Boiteux, n0 252, Apa amento n.301, Bairo Centro,
na cidade de Porto Uniâo, Estado de Santa Catarina, CEP 89.400-000, portadoía da Cédula de
ldentidade sob o n' 1,796.6 43 lllSC e jnscrita no CPF/MF sob o n'611.474.199-49; ELSA FELLER
BAHR, brasileira, maior, viúva, nascida em 01 de Novembro de 1941, natural de Nova Írento,
Estado de Santa Catarina, empresária, residente e domicili ada na Rua José Eoiteux, n' 252
ApaÍtamento n' 101, Bairro CentÍo, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEp
89.400-000, portadora da cédula de identidade sob o n. 13317.10 ll/SC e inscrita no CpF/MF sob o
n' 708.440.039-72 e REGINA BAHR DE SOUZA, brasiletra, major, casada pelo Regime de
SepaÍaçâo de Bens, nascida em 06 de Janeiro de '1968, natural de porto Uniáo, Estado de Santa
Catarina, comerciante, residente e domiciliada a Rua Matos Costa, n" 420, Baino Centro, na Cidade
de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEP 89,400-000, portadora da cedula de idêntidade sob
o n' 1 .796,642 ll/SC e inscrita no CPFi l\4F sob o n" S97.335.3S9-1S.

oLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem a sua sede no Distrito de porto uniã0, Estado de santa
Catarina, na localidade de Jangadinha, s/n", Bairro Rural, CEp 89,400-000, com Íllial no endereço
Rodovia BR{76, Km 348, Colônia Luzia, Fazenda Passo do lguaçu, Area Rural no municipio de
Pauia Freitas, Estado do Paraná CEP 84.630-000, portadora do CNpJ/MF 81.074.265/0002-00 e
Nire no 4190094498-0.

CLÁUSULA SEGUNDA . O Objetivo sociat ê o Comércio e extração de pedras beneficiadas,
serradas e polidas, cortadas e em bruto, ]untamente com serviços de calçamento e revestimento
com pedras.

CLÁUSULA IERCEIRA - O Capital Sociat imporra em R$'1.137.634,00 (Um mithão, cento e tnnta e
sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais), representados por '1 .137.634 (Um milhão, cento e tÍinta e
sete mil, seiscentos e trinta e quatro) quotas sociais iguais e indivisíveis, com valor nominal de Rg
1,00 um real cada uma assim divididas entre os sócios

Sócio No de quotas Capital Soclal-R$ Particjpação

Jaime PÍesendo 592.480 592 480,00 52,08%

Regiane Bahr 298287 298 287,00 26,221o

Elsa Feller Bahr 148.120 148.120,00 13,02%

Regina Bahr de Souza 98.7 47 98.7 47 ,00 8,68%

Totalizaçoes 1137.634 1 .137.634,00 100,00%
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REVESTTCAL EXTRAÇÃO E CO[/ÉRCtO DE pEDRAS LTDA_ME
CNPJ/MF n. 81.824.265/0001-1 0

NtRE n" 42201281273

13'ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÂUSULA QUARTA - A
duração é indeterminado.

sociedade inicio u suas atividades em 01 de Julho de 1990 e seu prazo de

Su§lla-aurNra -.As quolas sáo indivrsÍveis e não poderâo ser cedidas ou transÍeridas aterceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem tica asseguiado, em iguaroaoe ae;o;àiçães Jpreç. o direito dê pÍeferência para a s-ua aquisiçáo se postas à"vendá, Íormálizano" u...raoã"rãr,
a atteraÇâo contratual pertinente (art.10s6, art.1ó57 cc:,t2oo2).

H*SJ++, --,A responsabitidade de cada sócio é restnta ao vator de suas quotas, masroo.s resp.n0em sohdariamenle pera integrarização do capitar sociar (aí,.1052, ccr2002).'

cLÁusuLA sÉTrMA - Nos termos do artigo 1061 da Lei no 1o4o6t2@2 (NCC) fica permitida an.meaÇão de administradores não integrántes do quadro societário du';;6;; ãil;;;apovado por maioria nos termos da legisláção.

cLÁusuLA orrAVA - A sociedade será administrada por uma ou mais pessoas fisicas, integrantes
0u nào.do quadro social da empresa. para os Administradores não iniegrantes oo qraor,i sá.àrseÍâo designados peros sócios representando 74 (tÍês quartos) do capitar sociat se ái-quotasrepresentativas destes estiverem totarmenre integralizadas e por unanimidade, se estiveremparcialmente intêgrarizadas. o Adminrstrador nâo pertincente ao quadro sociar estará investido de
amplos poderes para administrar a sociedade, bem como p.r, prtiaa, atos 9m seu nome, inclusive
para usar a denominação sociar nos termos da rei, constituii procuradores nâ ÍoÍma previsü aoixá 

-
e representá-la em todas e quaisquer cjrcunstâncjas.

Parágrafo 10 -.4 administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio REGIANE BAHR com ospoderes e atribuiçÕes de representaçâo ativa e passiva na sociedade, judiciar e extrajudi;iah;nte,
podendo pratícar todos os atos compreendidos no objeto sociar, sempré de interesse áa ,á.iáoãJá,
autorizado o.uso do nome empresâriar, vedado, no entanto, fazêro em atividades estranhas aó
interesse social ou assumir obrigaçôes seja em favor de quarquer dos cotistas ou o" t"*i.r, i",
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s), '

Paráoraío 20 - os Administradores terâo mandato por prazo indeterminado e podeÍão ser
substituidos a qualquer tempo.

Parágrafo 30 o S ad m n s rad o( S decl a a( m SO b aS pen aS d e q U e não e S i) m pedido de
exer ad mi n Straçâo d a socred ad e p0 e ES pecr a 0 U em ir U de de con den ação cnm n a ou p0

e nc0 n tra Sob o S efei OS de a a p n a q U e ved e a n d a q ue emporana TN en e 0 aceS S o
b

a carg0s
pu COS o U p0 c m a men tar de pre ar caÇâo pe a OU S U borno co n cUS S ão pecu la to o u c0n tra
a eCO nomia p0p u la con tra 0 S stem ti nance to n aclonal CO ntra normas de deíes a d a c0ncorrenc a

Junta ComerÇial do Estado de Santa Catarina 29t06/2018

CcrtiÍlco o Registro cn1 29106/201t3

Arquivamcnto 20188941878 PÍolocolo I88941878 dc 14106/2018

Nome da empÍesa REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRÁS LTDA NIRE 42201281271

Este documcnlo pode scr vcrificado cn http://regini ucesc.sc.Sov.br/aulenticacâoDocunrentos/autenticacâo.aspx

Chanccla 6l 36858ó662290
Estr cópiâ foi autenticâda digitalmcntc e assinâdâ em 29/06/2018
por HcDry Goy Pctry Ncto - Sccrctario-gcràl; a
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13'ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29lt)6/2018

Ceriifico o Registro cm 29106/2018

Arquivamcnlo 20 I 8894 I 878 Protocolo I 8894 I 87 8 dc I 1/0ú20 I 8

Nomc da cmpícsa REVESTICAL EXTRÂCAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA NIRE 42201281273

Estc documcnto pode scr vcrificâdo cm http:/kcgiDjuccsc.sc,gov.br/autenticacâoDocu rentos/autcnlicacao.âspx

Chanccla 6l 1685866622640

Esta cópia foi autenticada digitalmente e Àssinâda cín 29/0612018
por Hcnry Coy Pclry Ncto - Scclctario-gsmli

cLÀusuLA NONA - Ao término de cada exercício sociar, em 31 de dezembro, o administradorprestará contas justificando de sua administraçâo, procedendo à eraboração oo inu"ntàiió, ãàbalanço patrimoniar e do baranço de resurtado áconômico, cabendo aos sóôios, na proporçd;;
suas quotas, os lucros ou perdas.

cLÁusuLA DÉC|MA - A sociedade poderá a quarquer tempo, abrií ou fechar Íriar ou outra
dependência, mediante alteração conlralual assinada poi todos os sócios.

clÁusuLtDÉcr[4A PRlivElRA - Os sócios poderão, de comum acordo, Íixar uma retirada mensal,
a titulo de "Pró-Labore" obsêívadas as disposições regulamentares peÍlinentes.

cúu§uLA D-ECTMA SEGUNDA - Farecendo, rnteÍdrtado ou na retiÍada de quarquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. ruào sànoo foiiivJou rnexistindo o interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus naveàs sáia
apurado e liquidado com base na situação pakimoniar da sociedade, à datã da resoruçaà, ;.;ú..d;
em balanço especiarmente revantado, com pagamento em 4g (quarenta e orto parcelàs1 mensaÀ-ã
sucessivas, sendo o primeiro pagamento devido 30 (trinta) dias a contar da data do oatançó
mencionado.

Parâgrafo únipo - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

cLÁu§uLA 0ÉclMA TERCE:RA - Os administradores dêclaram sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por rei especiar, ou em virtrde J;
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda quÀ
temporariamente, o acesso a cargos púbricos, ou por crime farimentar, oe pàvaricaçáo, iáiia'Àusuborno, concussão, peculato ou Lonra a economia poputar, iontà o sistema financeiro nacional,
contra .oÍmas de deÍesa da conco,ência, contra as relaçôes de consumo, fó pública, ou ã
propriedadê (art. 1 01 1 1', CCt2002l.

contra as relaçÕes de consumo, Íe pública ou propriedade

ULA - A Convocação dos sócios para quaisquer reuniÕes será realizada
por escrito mediante aviso remetido por "A.R" ou pessoalmente, com antecedôncia minima de 1s
(quinze) dias

+au§44!ÉÇruÂ-aurNla - os sócios dispensam a constituição e funcionamento do consetho

a

l

s?@ @-



REVESTTCAL EXTRAÇÃO E COi/ERC|O DE PEDRAS LTDA_ME
CNPJ/MF n" 81.874.265/0001_10

NIRE n" 42201281273

Porto União (SC), 23 de Abrit de 2018
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13'ALTERAÇÂO DE CONTRATO SOCTAL

CúUSULA DECII./A SEXTA
Catarina, para o exercício e o c

- Fica eleito o foro da cidade de porto União, Estado de Santa
umprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contrato.

- E poí estarem de perfeito acordo em ludo quanto neste instrumento particuraÍ íoi ravrado,
firmam em. 0'l (U.ma) via de igual .teor-e forma, primeira das quais destinada .o i"gi.t. ;
arquivamenlo na MM. Junta Comercial de Santa Catãrina.

kffif*SENDO

ELSA FELLER BAHR
@*

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29106/2018

Ccdilico o Rcgistro cm 29106/2018

AÍquivanento 20188941878 PÍorocolo I88941878 dc l4106/2018

Nome da empÍcsâ REVESTICAL EXTRÁCAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA NIRE 42201281273

Este documento podc ser vcrificado em http://reginj ucesc.sc,gov.br/aulenticacaoDocumcntos/âulenticacao.aspx

ChaÍccla 6l 3685866622640
Esta cópia foi autenticadâ digitalmentc e âssinada cm 29n6/2018
porHcnry Coy Petry Ncto - Serrctado-geral:

FLS
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REGINA BAHR DE SOUZA

a
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188941878

TERMO DE AUTENTICACAO

)L\I'RIZ
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FLS
U o

c.
L

NOME DA EMPRESA REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEORÂS LTDA
PROTÔCOLO 18894'1878 - 14/06/2018
ATO OO2 . ALTERACAO
EVENTO 02í - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NIRL 4220r281271
C\Tl 8l 8?4.26510001-10
CERTtrICO O RECISTRO EM 29106/20 I 8
SOB N: 20188941878

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29106,/2018

Ccrtifico o Rcgislro em 29106/2018

Arqüvamcnlo20l8894l878 Protocolo 188941878 dc 14/06/2018
Nome dâ emprcsâ REVUSTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRÁS LmA NIRE 422012812?l
Este docuncnto pode scr vcriÍjcado en1 hltp://rcgin.lucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumcnlos/autcnticacao.aspx
Chanccla 6l 1685866622640
Esta cópiu foi âutcnri€ada digitâlnrcDte c âssinâda e|I,\ 29106/2018
por Hcnry Goy Pcrry Nclo - Sc'crctario-Scrali

?



w
Sistema Nacionâl de Registro de Empresas Mercantis . SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pá

CertiÍicamos que as informaÇóes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expediçáo.

aGu66
/:'FLslc

dilâ í de

\ô
\ar

q,
c

Êt

Oata de lnlcio
de atlvld.d€

01/07/1990

CNPJNúmero de ldêntiílcação do Reglstro de
Empresas - NIRE (Sede)

42 2 0128127 -3

End€reço completo {Logradouro, No e complemento, Bairro, cidade, uF, CEP)

LocALtDADE DE JANGAotNHA. s/N RURÁL PoRTo uNlÃo, sc 89.400-000

Objeto Social

coI\lERcIo E ExTRÂÇÂo DE PEORÂS. BENÉFICIADAS SERRADAS,

DE CALÇA|\4 ENTO E REVESTII\,IENTO COI\,',I PEDRAS. ..t. . '
POLIDAS CORÍADAS E EIV BRUTO JUNÍAIúENTE COI\4 SERVçOS

lndeterm nado

' Microempresa ou
Empresa dô Pequeno Porte

(Lei n" 123i2006)

Status

XXXXXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data 29/06/2018 Número 2018894T878

Alo ALTERAÇÁO

Evenlo(sJ

ALTERÂCAO DE DADOS (EXCETO NOV]E EN4PRESARIAL)

CONSOLlDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Câpital: R§ 1.137 634.00

(UIV 1\IILHAO CENTO E TRINTA E SETE I\4IL SEISCENTOS E TRINTA E OUATRO

REAIS)

capitallntegralizado: R§ 1.137 634 00

(UI,,4 I!4ILHAO CENÍO E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E OUATRO

lEAIS
óc-ros/Participação no Capital/Espécle de Sóclo/Administrãdor/Térm ino do lvlandato

Nome/CPF ou CNPJ

148.120,00

98.747,00

Esoécle de Sóclo

socto

SOCIO

socto

Admlnistrador

Adnrlnislrador

Téímino do
Mandato

xxxxxxxxxxREGIANE BAHR

611.474.199-49

ELSA FELLER BAHR

708.440.039-72

REGINA BAHR DE SOUZA

597.335.359-15

JAII\,IE PRESENDO

511.466.81968

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Filial(ajs) nestâ t,nidade da Federação ou forâ dela

1 - N RE 4l I Ot9:1.198,C CNPJ: 81.874.2ô5/00!2-C0

Endereço completo (Loqradouro, N" e complemento, Bairro, cidade, UF, CEP)

RoooVIA BR 476 KIú 31s. SN. CoLÔNIA DA LUZIA FAZENDA PASSO DO IGUAÇU, AREA RURAL, PAULA FREITAS, PR, 8.1.630-000 ERAS L

Florianópolis - SC, quinta-feira, 30 de maio de 2019

Para verif icar a aulenticióade âcesse w\r.â/.jucesc.sc.gov.br

Eu,
Conferi e âssino

BI ASCO BORGFS BARCFI IOS
Cerheqn auro dade Cert6(ado'a

uto Nadonãl de Tê.nolôgia delníor@ilica

Docum€nlo Assinado Dortralments 3
freslOencla da HePUOIICà I lunta Comercralde Sania Catanna

càsã civil I CNPJ: 83 565.648.0001-32

Medida PÍovrsóíia No 2.200-2, vocé deve insralaÍ o ceíificado da JUcESc
de 24 de aqosto de 2001. www.jucesc.sc.gov.br/ceíiÍlcado& 19

Nome Empresa al

REVÊSÍICAL EXÍRACAO E COI\.4ERCIO DÉ PEORAS LTDA

NaturezaJUídIcâ: SOCIEOADEEIVPRESÁRIALIMIÍADA

Data de arqulvamento do
Ato Constltutlvo

15/06i 199081.874.265/0001-10

Prazo de Duração

I\1LcÍoempresa

)

' socto
\ I

592.480 00
(
l

Partlclpecão no capitalÍRS)

298 287 00

Situaçáo

REGISTRO AT VO

7t

IJ

t

L.
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Certilicamos que as iníoÍmaçõgs abaixo constam dgs dqÇumenlos arquivados nssta Junta ComgÍcial e sâo viggntes na
data da sua expedição.

Nome Emprgsarial
BEVESTICAL EXTRAçAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME

Número ds ldêntiÍicação do Registro de Empresas - NIRE| 42 2 0128127'3

Natureza JuÍídica: SOCIEOADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da FsdEÍação

I - N|RE:41 9 0094498.0 CNPJ: 81.874.265/000240

Enderoço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

BR{76, S/N e KM 348, COL LUZIA RURAL, PAULA FREITAS, PR, 84.63G000

Último tuquivamento
Data: 20/06i2006 Número: 41900944980

Ato: OUÍBOS DOCUMENTOS DE INTERESSÉ DA EMPFESA/ EMPRESARIO

Evento(s): ABERTI.TRA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

CURIÍ|BA - PR, 30 de maio de 2019
r9/320747.€

Docum6nlo Assinado Oigitalmenle 30/05/201 I
Junta Comêrcial do Pâraná
CNPJ:77.968 1 70/0001-99

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECBEIARIO GEFIAL

PaÍa veÍiÍicar a autenticidadê acess€ !!ul,{.juntacomercial.pr.gov.br
6 inÍolmê o número 193207478 na Consulta de Autenticidade

Coôsulla disponivel por 30 diâs M.aida Píov róí. N"2200.2,
Você dêve instalar o ceÍtincado da JUCEPAR

v hr^êàiti..í1^

GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO I\4ERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Siluaçáo das íiliais

REGISTRO ATIVO

Ç



s3 SIMPLES
NACIONAI

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 0210712019

D ldentificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 8Í.874.265/0001 -10

A opção peto Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA

E Situação Atual

situaçáo no simples Nacional :optante pelo simples Nacional desde 01/01/2019

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

it.9

Oata FinalData lnicial
!inteuída por mu311031?01201i01/2009

po lo p i d ederaldo Brasta Rec aÍlAd n Stra VO Ía1 ca oxcE Lu ad I pe11i12t2A08ún112007

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

E Agendamentos (Simples Nacional)

D-ãiãeTora-õõAr,endamento Data e Hora dó Cancelamento Situação do Agendamento Número da Opção

8i7flm181ú14 õontenEo eÍn opçãó

L4ventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos Futuros (SlMEl)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

FLS
lÉ
\*

E Períodos Anteriores

o
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NúÀ,!ERo DE rNScRrÇÃo

8'1.874.265/0002{0
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 2010612006

DATA DE AAERÍURA .-:
T REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

tí
G

L

NOME EMPRESAR]AL

REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTOA

ULO DO ESTABELECIMENÍO (NOME DE FANTAS A) PORÍE

ME

E OA ATIV OADE E

08.10.0.99. e britamento de dras e outros materlais constru ão e beneflclamento associado

E DESÇR DAS AÍIVIDAOES ECON ICAS SECUN LAS

09.90-4-03 - Atividades de oio à extra de minerais não-metálicos

c E DESCR DA NAÍUREZA JU DCA
206.2. Sociedade ária Limitada

LOGRADOURO

ROD BR 476
N

S/N
COMPLEMENTO

KM 348, COL LUZIA, FAZENDA PASSO DO
IGUACU

CEP

E4.630.000
AAIRRO/OISÍRITO

AREA RURAL
MUN]CIPIO

PAULA FREITAS PR

ENOEREÇO ELET rco ÍELEFONE
(42) 3522.3999 t l42l 3s23-17',t7

ENTE FEDERAT VO RÊSPON VEL (EFR)

S] CADASTRAL

ATIVA
OATA OA SIÍIJAçÃO CAOASTRAL

20/06/2006

MOTLVO DE SI CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL OATA DA SITUAÇÁO ESPECIAL

17106t2019 CompÍovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1710612019 às 13:44:23 (data e hora de BrasÍlia). Página: 1/1

https://www.receita.fazehda.gov.br/PessoaJuridica/CNpJicnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional L icit

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEORAS LTDA
CNPJ: 81.874.265/0001-10

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuÍadas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributáÍios administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Divida Ativa da Uniâo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas flliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e funàos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito àa RFB e da PGFN e abrange inclusive as contíbuigôes sociais previstas

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

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <httpJ/www.pgÍn.gov.br>.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de2h012014.
Emitida às 22:34:06 do dia ?,6105t2019 <hora e data de BÍasilia>
v àlida até 221 11 t211g .
Código de controle da certidáo: 4A21.Fi F1.9601.7474
Qualquer rasura ou emenda invalidaÍá este documento

1t1o



0410712019 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 81.874.26slooo2-oo
RAZãO SOCiAI:EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIN4PLIFICADA

Endereço: CADASTRAI4ENTo GUIA SIIvIPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-
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.

C/|.IxA

,/
Validade:04/07 I 20L9 a 02/ o8/ zOLg

Certificação Número: 201907040406065 1682529

Informação obtida em 04/07 /20t9 t7 i2ti1g

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

https://consulta-crÍ.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpregador.jsÍ 1t1
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado à
c

Certidão Positiva ta9

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
No 020028877-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 81.874.265/0002-00
Nome: REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiflcamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos ll, lll e/ou
Vl, do art. 15í, do Código Tributário Nacional (Lei 5.17211966).

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

Válida até 0410812019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conflrmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

t.L

Eaíido via lnrenot Pública (0C0U2019 09:24:40)
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número

215
Validade

261091?019

o

FLS
É utr,io

à
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razáo Social

REVESTICAL EXTRAÇÃO E COMERCTO DE PEDRAS LTDA CNpJ: 81874265000200

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovação Junto à Finalidade

Licitação

I/ensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relatlvos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado
http://www.paulafreitas.pr. gov.br/

Paula Freitas (PR), 28 de Junho de 2019

CWRRGGNIVTMBNTCl

Avenida Agosunho de Souza,6r,6 -C€nlro
Paulá Freilâs (PR). CEP 44630000 - Fone14235621212

Página 1de 1

Dâta: 28/06/2019 13h55min
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Nome: REVESTICAL EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAlS)
CNPJ : 81 .81 4 .265 / 0002-00
Certidão n': 173592543/2A1.9
ExpediÇào: 05 / A6 /2079, à9 A9:20:51
Validade: A7/72/20L9 - í80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que REvEsrrcÀL ExrRAcAo E coMERcro DE PEDRÀS 1TDA - ME

(MATRIZ E EILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 81 .874.265/0002-00,
NÃo coNSTÀ 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 20L7, e

na Resolução Administrativa n" 1,410 /2077 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 expedlção.
No caso de pessoa luridica, 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 Trabafho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuit.amente.

INFORMÀÇã,O IMPORTAT.ITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
nece s sá ri os à i dent i fi cação das pessoas naturais e j uridicas
lnadlmplentes perante a Justj-Ça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em iulgado ou em

acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
reco t h imentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em ]eii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRAB.ALHISTÀS

9



ALVARÁ DE LICENçA PARA LOGALIZAçÀO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA ÍúUNICIPAL DE PAULA FREIIAS. por foÍça da Ler lvlunrcrírat CornptementaÍ No OO1/2005concede o presente ALVARÁ DE LrcENÇA LocALrzAçÁo Éió' rúr.rCrcir,rAvrENTo de acordo com odespacho exarado na declaraçâo para fins de inscriÇáo nos óadastros de

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
Diretoria de Cadasko e Tributação

No : 584

NOME / riAzÃo sociAl

252 ,6 REVESTICAL EXTRAÇÃO E COIVIERCIO OE PEDRAS LTDA
114 EXTRÂÇÃO DE MINERAIS

lnscÍição irunicipal : 1155

ÉNDEí]EÇO

Logradouro ROD BR 476

Collrplen]ento: KÀ, 348 COL. LUZTA

Bâiío:

DistÍrto: LUZIA

Cidade: Paula Freitas

Descnçào

Enlroda Saída lnterntediáia

HORÁRIo DE FUNCIoNAI\4ENTo

Entrada lntermediária

DOCUI\4ENTOS

84630,000

UF Pll

Sa ida

Paula Íjrertas ). 18 de Junho de 2019

Númeío

CEP

OBSE RVAÇÓE S

vALtDO ATE 31t12t2A19

FIXAR EM LOCAL VISiVEL

81.874.265/0002-00 lnscriçãoEstadual 9037531100

FLS

l o'ret



05107t2019 Cerlidão Negativa de Déb tos Ambienta,s
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Ambiental do Paraná

Certidão Negativa de Débitos Ambientais /

CERTIDÃO N' 14596I,+

Certidão Fornecida para CNPJ: 8l.874.265i0002-00 - Regular

Ressalvado o direito do Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do nsuário ambiental acima

citado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, quaisquer débitos

ambientais, transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental no âmbito deste Instituto

- Ambiental do Paraná, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em

Divida Ativa do Estado administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às 09:.32t57 horas do dia 0510712019 (hora e data de Brasília).

Válida até 03/08/2019 ."

\bltar I InrpdnSs

EstcdodoPuinii
SccErari! rle Esladôdo MúioAmbicnlc c R.cuÁos tliJ.icos

lAPlnslnulo AmbicnuL do PrÍàtti

Emilida Elenonicament. via I enict

{wl

Certidão N'1.159614

celeparT.pr.gov.br/cniap/emissao2-asp 1t1

?

Dados Transmitidos pcla Tccnologia Celepar
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Cadaslfo:

Em:

IAP

10i08/2017 11:09

[,EIO AMBIENÍE
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14_767.427-9 1

Protocolo Vol Cidade: PAULA FREITAS / PR

Origem: PES.JURIDICA
Código TTD:

No,/A.o Dcto

(CNPJ: 81 .874.265/0002-00) REVESTICAL EXTmclO e COuÉaõrO7lnteressado'l

PalêvÉs chavês: LICENCA RENOVACAO

compte.nenro. RENOVAÇÁO DE Lo PARA ExTRAÇÃo
MU\ICIPIO DE PAULA FREITAS. PR,

DE IUINERÀL . BASALTO,

Para informacões acesse: wv,/w epfôlocolo. pr.gov.br/consultaDublica

06,
l42l

MARÍINS OE

5: g.to otgtt.r
FNF6oasg,Moao

União-SC

02 d.

',L\1

lr' '

!+i

Lír.
'ó

Z]

ln

Câíolln€ Peteira
R6 13.047.584-1

IAP - Protccolo GeÍal
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Licença de Ope

N' 12675

Validade 2410112018

Protocolo | 19'l'13326
,.Lici

O lnstiluto Ambiêntal do Parâná - lAP, com base na legislaÉo ambienlal e demâis normas peÍtinentes, e tendo em vista o

contido no êxpedientê protocolado sob o no 1 191 13326, expede â presentê Licença de OperaÉo à:

E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
Razao Social - Pessoa Juridica / Nome _ Pessoa Êisicá

REVESTICAL EXTRAçÃO
lnscÍiÉo Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica

90337531 10
C.G.C. - Pessoa Juridicá i C.P.F. - Pessoa Flsica

81874265000200

Baiío
COLONIA SANTA LUZIA

Endereço

ROD. BR 476, S/N. KM 348
cep

84630000
Municipio

Paula Freitâs

lguaçu
a rográfica

RIBEIRÃO DOS IVIACACOS
idrico do

oÉuN&à
o,

' l"'r:j 'r,.:"' -'

O1 IDE o

Endereço

COLÔNIA SANTA LUZIA

lnstituto Ârfibienlâl do Pãrâná
Diretoriâ de CoÍ{Íole dê RêcuTsos Ambieúãis

iúunicipio

Pâula Freitas

g BÍ'trts*ê ;:- l-Ê
*kaJlo;É=

SêcÍêleriâ d6 Estâdo do I'lêio
Ambiêntê ê Rêcursos Hídricos

fÁp
.)
c
§

U

PR
cep

84630000
Baino

RURAL
IDENTIFICAçÃO DO EM"REENDIMENTO

Empreendimento

REVESTTCÀL - EXTRAç,ÃO E COMÉRGIO DE PEDRAS LTDA.

o de emprcendiment alivid

RAÇÃO DE MINERAL (BASALTO)

Destino do Sanilário no do Efluente

lnfltração no Solo lnÍiltrâção no Solo

REOUiSITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAçÃO
. Àúmutâ dêsta licensâ d6vera sor pubticãdá n; D,ano ôrclar do Estâdo e sm lomâl ds grandê crarlaçáo loc€l ou rêgional, no prazo trÉtiíro ds «) $nla) dias'

nos lelíÉs da Re§oluÉo coNAMA n' 006/86.

. Esla LtcENçA DE opÊRAÇÃo tem a vatidadê acimâ mên.ionada, devendo â sua BnovâÉo s€r solÉitada âo IAP com antêcedência mÍnima dB

120 (€nto ê vinle) diõ.

. ouabque. .t€Éçoê. ou oçánsõ6 nos pGÉ36 d€ pócuÉo ou vdum6 peduzidG pela indúína e alteraçoe! oü êxpên5ês no 6mpEendime'to. d46áo

sê. licsflclados p€lo lAP.

' Estã LICENçA DE OPERAÇÃO dêvêra *r âÍxada êm locál visivêl

ento

ta Licênça trata-se dê Renovação dê Licença Ambiêntalde operação. Protocolo: 77342133, Licença: 12675, Emissão

da Licença: '13/01/2010 15:25:00, Validade:. 1310112014.

Deverá o Requerente, num prazo de 60 (sessenla) dias, apresentar contrato de Anendamento, vIGENTE, devido o

r.á""r 
"* 

q-r-."ta. p.rtáriá, 
"o 

eiüàà ào paraná, com iáterveniencia do Departamento dê Estradas de rodagem do

Estado do iaraná,vinculado a secretaria de Estado dos Transportes do Estado do Paraná e a Emprêsâ Reveslical

Comercio e Extração de Pedras Ltda.

A presente Licença foi êmitida dê acordo com o que estabelec€m os AÍtigos 8", lnciso lll da ResoluÉo No 237197 -

Cóf..fÀfr,fe, e 2", tnciso t da Resotução SEMÁ,/lAi, de 24 dê agosto de 1Ó98, aúoriza a operaÉo propriâmente dita do

Àmoreendimenio e afividade, deveúo ser observados rigorosãmente, duranle sua operâÉo, os itens abaixo listados,

hêm como outros eventuais. constantes de fasês antêriores do licenciamento ambiental'

a) UmidiÍicaçâo constânte no sistema de bênêÍiciamênto do Basalto (britâdoÍês primário e secundários) e nÔ pátio de

trânsito de caminhões e equipamentos;
b) Controle de âterrôs de estéreis e materiais dê decapeamento, com plantio de gramíneas e drenagem pluvial:

c) lvonitoramento conslante de toda á área de mineração;
d) Qualquer suprêssão de vegetação na área objeto da presente Licença deverá ser solicitado com ântecêdência a este

orgão. Esta licênça não Autoriza, qualquer supressão de vegetação existente no local;

Eex ressamênte roibida ad

,1i ;r.'r'f 
't'- Pá9ina: 1 de 2

- 1r\f
.1,a:

i!,')rlr

lmprcssa'. 24101 l2o1 4 1 O:47 :54

SI no locâl de resíduos da constru ão civil

G,\iü
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Nô 12675

Validade 2410112018

Protocolo '1 1 91 1 3326

FL
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t
Licença de(íú ,AP

Secretaria do Estâdo do Meio
Ànbiente e Rêcursos Hiddcos

lnstitÍo Ànbiêntal do Pâraná
Dnebria dê Coítrole dê Recursos Ambiedãis

?a<ÍÍ!TO, ,&:!í-Íli

Locêl e data

União da Vitória, 24 de )aneiro de 2014
Carimbo e assinâfurà do representante

O proprietário requerente acima qualiÍicado não consta nesta data,

c:omo devedor no câdaslro de autuações ambienlais do

Instituto Ambientâl do Paraná.

üq".
a,
§

g) Dêvêrá ser aprêsentado Plano de Fogo no minimo 30 dias antes dê cada operação de desmonte da Íocha por
explosivoi
h)Sob nenhuma hipótese as propÍiedades tindêiras poderão seÍ afetadas pelas vibraçóes ou por ultralançamentos;
i) Quãlquer dano ás propriêdades no entorno ocasionâdo pelo empreendimento, deverá ser imediatamente Íessarcido
pêlo êmpreendedor na formâ propostâ pelo agricultor desde que se.ia comprovada poÍ Perícia Técnica;

í Todas as medidas de conlÍole e monilôramento propugnadas no PCA e suâs mmplêmêntações deverão ser
integralmente alendidas por parte do requerênle;

As ampliações ou alleraçÕês nos processos de produção ou volumes produzidos, ora.licên-ciados, de confôrmidâde com

o estaàêleêido pela Resótuçao SeMa,llAP no 31, de 24 dê agosto de 1998 em seu Artigo 40, ênsejará novos

licenciamentos, prévio de iástalação e de opêração, parâ a parte ampliada ou alterada, devêndo alender ao

Planejamento apresentado no Plano de Controlê Ambiental ê suas com plementações.

A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da.modifcação das

conàiçoes ambientais, conÍorme decreto Estadual 857f9 - Artigo 7', § 2o. O não cumpÍimento à_leqislação ambienlal

vi!enie sule1ara a empresa e/ou seus represenlantês, às sançóes previstas na Lei Federal 9.605/98, regulâmentada

pelo
§n

Decreto ô.514/98.
íveis de pressões sonoras (ruidos) decorrentes da atividadê desenvolvida no local deverão estar em conformidade

aqueles píeconizados pela resolução CONAMA no 001/90.

Estâ Licença foi concedida com basê nas informações constantes no CEM Apíesentado pela requerenle e não dispensa'

tão pouco,;ubstitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer nafurêza a quê, eventualmentê, esteja suieita,

êxigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

para a renovação da Licença de Operação (RLO), dêverá apresentar Relatório Técnico (com fotos) das medidas

mitigadoras implantadas, ónforme Ptano de controle e RêolpeÍaçâo Ambienial - PCRA, dando ênfasê ao

reflõrestamento em árêa já minêrada e recuPêrada com espécies nativas.

A presente licença autoriza o aproveitamenlo do bem mineral somente no processô DNPIVI 826.562/2001' em área

correspondente ao plano apresentadoi

OBS. IMPORTANTE;
De acordo com o previsto na Resolução Cema 065/98, deverá ser requêrida a Renovação desta licença junto ao IAP

com Antecedência de 120 (Cento e vintel dias da expiração de seu prazo de validade nestâ mencionadÔ.

(h

lmpÍessa: 24101 /201 4 1 o:47'.54

l-liliao
!'ilórro

Página:2de2
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ll - O prazo de validade da Licença de lnstalação (Ll) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo

cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis)
anos.

lll - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo,4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.

§ '1o - A Licença Prévia (LP) e a Licença de lnstalação (Ll) poderão ter os prazos de validade
prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos le ll

§ 2" - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade especíÍcos para a

Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e
peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

§ 3o - Na renovação da Licenga de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o Órgão

ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentaÍ ou diminuir o seu prazo de
validade, após avaliaçáo do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período

de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso lll.

§ 40 - A renovação da Licença de Operação(Lo) de uma atividade ou empreendimento deverá ser
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade, Íixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a
maniÍestação definitiva do órgão ambiental competente.

Art. 19 - O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modiÍlcar os
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença
expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais

ll- Omissão ou falsa descrição de informaçóes relevantes que subsidiaram a expedição da licença

lll - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde

Art.20 - Os entes federados, paÍa exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter
implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participaçáo social e,

ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.

AÍt. 21 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçáo, aplicando seus efeitos aos
processos de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas as
disposiÇÕes em contrário, em especial os artigos 3" e 7o da Resoluçáo CONAMA n" 001, de 23 de
janeiro de 1986.

GUSTAVO KRAUSE GONçALVES
SOBRINHO

RAIMUNDO DEUSDARA FILHO

Secretário-Executivo
P residente
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TERMO oe lulssÃo DE PoSSE

Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de novembro de 201í
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o Sr MAURIC|O .jERÔNtfUO DA SILVA representante do Departamento Nacionat

de

Sr.

Produçâo Mineral Superintendência do Paraná, e o

é

, 25 de novembrode 20

Ê

repre

teste unhas

/J
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/ ,,,:1 . .,t

sentante da REVESTTCAL EXTRAÇÃO E COMERCTO DE PEDRAS LTDA.. tit,-rta.

da lavra, AS

),^ 4
,4 /<

, verificada a exatidão da área objeto da

concessáo outorgada pela Portaria no 360, publicada no D.O.U. de 09/11/2009,

foram fixados os marcos no ponto de amarração e nos vértices, numerados de 01 a

14 da área definidora da concessáo de acordo com o artigo 1o da citada portaria e

na forma do artigo 67 do Regulamento do Código de Mineração e do que consta no

processo DNPM no 826.56212001..

Do ocorrido, lavrou-se o presente termo em 3 (três) vias, ficando a
primeira em poder da concessionár,e a seg;nJa r-t,lj ao pr.)!,êssu t, a tÉloerd cltr

poder Departamento Nacional de Produção Mineral - Supenntendência do paraná.

vias estas que são assinidas pelo representante DNPM, pela concessionária e pelas

testemunhas.
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DECt.,ARAÇÃo N" l2l2olo

. Declaramos para os devidos fins, que tttrVESTICAL lIX-fnLçÃO n
coMEIlcIo DE PEDRAS LTDA. é derentora do processo DNpM no BZ6.s62/2001 Lluc
aLttorizou a lavrar Ilasalto no muuicípir-r dc Paula lircitas, no Estado do Parulii atrarús da
Portaria de lavra n"360 de 05 dc Novemhro dc 2(X)9. publicada no Diírrio Oíicial dr [JnizrLr
em 09 de noventbro cle 2(X)9, quc tramila normâlmcntc ncste departantento.

Cluritiba.24 de Fevereiro de 2010

le Tâbêlionato de Notas e Protêstôs deTítulôs de Pono U.iâo
Pãulo Màíiítdesou,ã - Iabelião lnteri.o

Ruâ Prudêniê de Mo6it,06, Sãla,Cê.tro, Porto União, SC
39.400-000 - ronê: (42) 3522-4157 - E hãil: tâblponouniao@hotmaal.com

Geril. l-RANCISCO NAILOR CORAL
Chelc do 13" Disrrito do DNPM

íotocópl. por r.r r.p.oduflo í.1
qu. dou L PoÉo Uhlao, 2t .1.

auÍEtfilcAÇÃo . Aut.ntrco r pr...nt.
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA t. Llc

PORTARIAN' 3i?,DE g DE rysy,tivTgqç DE 2a/!

O SECRET.IIRIO DE GEOLOGIA, MINERAçÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
DO MINISTÉRIO DE MINA§ E EI\ERGIA, no uso tla coryetência que lhe foi delegada pela Portaria

Mhisterial n'425, de 8 de setembÍo de 2005, expedida com frmdamenio no disposto nos art§. 7' e 43 do

DecÍeto-lei n'227, de 28 de frvereiro de 1967, com a redação dada pela ki n'9.314, de 14 de novembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n' 826.5622001, resolve:

Arr. 1' Outorgar À REVESTICAI EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.,
concessão para lawar BASALTO, no(s) Municípioc) dÊ PAULA FREITAS/P& numa área de 21,06ha,

delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes oom os pontos de coordeoadas geodésicas

descritos a seguir (IaíLong): 26"10'50,345"S/50'57'14,327"W;26'11'00,093'5/50'57'14,327'\'l;
26'11'00,093"S/50'57'16,846'w;26"11'02,368"S/50"57'16,848"W;26'1'1'02'368'S/50'57'26,21l'1lú;
26'1 1'00,093"S/50"57'26,21l"wi 26"11'00,093"S/50"57'30,533'W; 26"10'58,468"S/50'57'30,533'\Ir';
26'10'58,468'S/50"57'32,333'"tl;26'10'56,194'S/50"57'32,333"W;26'10'56,193'S/50'57'37,015'W;
26"10'48,720'S/50"57'37,015"W;26"1048,720"S/50"57'21,529"w;26"10'50,345"S/s0"57'21,529'W;
26'10'50,345"S/50'57'14,327'Wi em SAD 69 e em cooÍd€nâdâs caÍt€sianas delimitada por um polígono
que tem um vé:rtice a 2722,0m, no rumo verdadeiro de 89p53'59'998 SW, do ponto de Coordenadas

Geodésicas: Iat. 26'10'50,200"3 e Long. 50"55'36,300'W ê os lados a paúir desse vértice, com os

seguintes comprioeotos ê Íumos verdadeiros: 300,0m-S; 70,0m-W; 70,0m-S; 260,0m-W; 70,0m-N;
120,0m-W; 50,0m-N; 50,0m-W; 70,0m-N; 130,0m-'üi/; 230,0m-N;430,0m-E; 50,0m-S; 200,0m-E.

AÍ. 2' Esta Portaria entra em ügor na data de sua . (cód. 4.oo)

( Empenho 2 0 08N89 00019 )

o

SCIJI .!

1.Tabêlionãto de Nôtas e prôteíô,
U

Paulo Mârtins de Souzà -

89,400-000 - ronej (42)

AUTENTICAÇÃO - Áui.ntlco r pr.rml.
m. íot .pr.a.ntado Oo qu. dou L. Poá. Un[o 2a d.,.r.r.tro d.2019. -= (-^^
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w Instituto Brasileko do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL // *

Ministério do Meio Ambiente

CERTIFICADO DE REGULARIDADE . CR
CR válido até:

CR emitido em:Data da consulta:Registro n." 13i08i 2019
t3105120191310512019

539'72'.79 É uN/i

Dsdos bt sicos:

CNPJ :

Razão Social :

Nome fantasia :

Daa de abertura :

Endereço:

81.874.265l0002-00

"",""'.O" "TRAÇÃO 
E COMERCIO DE PEDRAS LTDA

úrutr,aot t*TRÂÇÃo E coMERCIo DE PEDRAS LrDA

2010612006

,J)
ty
G

FLS
.L

t-*

,.Lictt

logradouro:

N.":

Bairro:

CEP:

RODOVIA BR 476 SN

348

COLONIA DA LUZIA/

, KM 348
ComPlemento:

PASSo DO IGUACU AREMBIIfi*)ih;

COLONIA LUZIA

PAULA FREITAS

PR
84630-000

UF

5aidoruoPm tcenc aPotenadid ESe tivra dFco deeeT cnro7C dast
AP PFCTtstâbm nteSouRec rSedorâstiU lizáde

Descrição
inclus

entoamcbenefisemoucomude a vião,céua aberto,LavÍa
benefic toamenes moucomanânesubteLavral-3

oCertilrcadodeRegularidadeemitidopeloCTF/APPnãodesobrigaapessoainscritadeobterlicenças,autoÍizações,permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

meio do CTF/APP.

suas atividades

ern conformidade com as obrigações

con§ole e fiscalização do lbama, Por

dicaERTIFIdi
idientais

estáurIsoaae JSECA pesC qudatesen ta,renalsÍve pdadose sponConform
das soboenvdesSadetiaASbreSObaminformde açõesdeeS taçãotrai presadasc

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e Produtos e subprodu tos florestais e faunísticos

ísuzxzxovv+zuzo
thave de autenticação

'ódigo
t-2

IBANTA . CTF/APP

l3/05/2019 - l8:50:13

?



RTPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODERJUDICIÁRIO - ESTÀDO DO PARANÁ
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÀO E ANEXOS

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho
união da virória - PR - cEP 84600 000 Fone: 42 3523 1431
Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada

CERTIDAO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os liwos de:

Distribuição Civel ( adendo lC do CNCGJ-PR ) Distribüção de Cartas Precatórias, Rogatórias
e de oÍdem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro
para a Vara Criminal f livro para a Vara de InÍância e Juventude, família e anexos ) desta
comarca, neles nâdâ óonsta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e

Extrajudiciat contra: REVESTICAL EXTRAÇÁO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA,
CNPJ N" 81.874.26510002-00.

Até a presente data e os últimos I0 anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbitojudicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:
Distribuição Criminal ( adendo 2C do CNCGJ-PR)
Distribuição de Familia InÍância e Juventude ( adendo 5 C do CNCCJ-PR )
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo l4 C do CNCGJ-PR )
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família(adendo 3C do
CNCGJ-PR) - (l lilro para a Vara Civel, I livro para a Vara Criminal e I livro para a Vara de Infância e

Juventude, família e anexos)Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCGJ-PR)
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo l3 C do CNCGJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de
União da Vitória, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de juúo de Dois Mil e Dezenove.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.

União da Vítória, 18 de juúo de 2019. "'

Luciane Hoepfner
Distribuidora J ial Designada

cÉu fi
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Cota: l55,lOvrcs.
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Pásina I de I
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LS"1DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR REF Pregão

Eletrônico/Edital ne 66/2019

Prezados Senhores:

.rJ
ü
L

/)
c,
frf

,. ttclol

O Signatárlo da presente, ReBiane Bahr' Carteira de ldentidade ne 1796'643-SC e CPt ne

6fL.47  .tgg-4gRepresenta nte Legal' em nome da empresa Revestical Extração e Comércio de

Pedras Ltda, inscrita no cNPJ: 81 874'265/0002-00' declara sob as penalidades cabíveis:

(1) Que se sujeita e concorda na íntegra e com todos os termos do Edital da Licitação' bem

como às estabelecidas na minuta do fermo de Contrato e demais documentos de licitação'

(2) Que não existe no presente momento' pedido de falência por parte e em nome desta

empresa e que a mesma se submete à automática desclassificação' caso tal venha a ocorrer

durante o Processo de licitação'

(3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32' parágrafo 2e' e artigo

97 da Lei Federar ne 8.666/1993, e suas arterações, e que esta empresa está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores'

(4) Que a empresa não foi declarada inidônea por qualquer esfera

,urp.n. do direito de licitar ou impedida de contratar com o l

Vitória/PR, enquanto durarem os efeitos da sanção'

(5) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos apresentados

e informações prestadas e, em quarquer tempo, se compromete a apresentar a

documentação, quando a mesma for solicitada pero(a) pregoeiro e Equipe de Apoio para

diligências, e exime o ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar'

(6) Que se vencedora do(s) Lote(s) do objeto licitado' atenderá as exigências e especificações

estabelecidas neste Edital e seus anexos'

(7) Que, entre seus dirigentes' gerentes' sócios' responsáveis (técnico ou legal) ou

componentes do seu quadro funclonãt' não figura servidor público' funcionário' empregado ou

ocupante de cargo comissionado' não se encontram no exercício de cargos ou funções

púbilcas, na Administração Municipal de União da Vitória/PR'

(8) Que esta empresa retirou e analisou o Edital e seus Anexos' que tomou conhecimento de

todas as informações e condições necessárias para elaboração de nossa proposta comercial'

federativa e nem está

Município de União da

Escritório: Rua José Boiteux,252 lCentro I Porto União I SC

42 3522-16L9 | 8801-7459 | revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KI/ 471 lColônia Jangadinha
Porto União ISC lCNP.t: 81.874.26510001-10

ilial: Rodovia BR 476 - KM 348 | Colônia Luzi

0

EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

Paula Freitas I PR I CNPJ: 8L.874.265/0002-



REVESTIC
(9) Que assumlremos lnteira responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento dos

CPFt 6LL.47 4.199-49
RG:1.796.643-SC

s
,a,

6,
.E

licita d os

(10) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARAÇÕES ora prestadas sujei

Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

(11) Com prometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

(12) Com prometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do

objeto, em função de alterações de leglslação correspondente, publicada durante a vigência

do Contrato;

(13) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.e 8.078 - Código de Defesa

do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.p66/20L9 - Processo n.e

702/20L9, realizado pela Prefeitura de União da Vitória - PR.

Í. Ltclt

(1a) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei condiclona as Partes o

seu cumprimento.

Mrrg"r.f Q*r"1
Regian'e Bahr Porto União, 28 de Junho de 2019.

XiElfÊ$:.'iriil*

Escritório: Rua José Boiteux, 252 | Centro I Porto União I SC

42 3522-L6L9 I 8801-7459 | revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KM 471 | Colônia Jangadinha
Porto União I SC I CNPJ: 8L.874.265/000t-].0

Filial: Rodovia BR 476 - KM 348 | Colônia Luzi

Paula Freitas I PR I CNPI: 8L.87 4.265/0002

DE PEDRAS LIDA.E



REVESTICAT

DECLARAçÃoDEENQUADRAMENToEMREGIMEDETRIBUTAÇÃoDEMIcRoEMPRESAoU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)'

il MICROEMPRESA

(x )EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (x )SlM ( )NÃO

Porto União,01 de Julho de 2019.

DECLARO,sobaspenasdalei,queaempresaRevesticalExtraçãoeComérciodePedrasLtda'

inscrita no CNPJ ne 81.874.265/0002-00, cumpre os requisitos legais para a qualificação como

microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar ns 123' de

74.f2.20O6, em especial quanto ao seu art' 3e, estando apta a usufruir o tratamento

favorecido estabelecido nessa Lei Complementar' Declaro' ainda' que a empresa está excluída

das vedações constantes do parágrafo 4e do artigo 3s da Lei Complementar np 123' de

M.f2.2oo6, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou

restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal' caso se'ia

declarada vencedora do certame.

FLS

!.ti"it

Escritório: Rua José Boiteux,252 lCentro I Porto União I SC

42 3522-1619 I 8801-7459 I revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KM 471 | Colônia Jangadinha
Porto União ISC I CNPJ: 81.874.26510001-10

Filial: Rodovia BR 476 - KM 348 | Colônia Luzia

Paula Freitas I PR I CNPJ: 81.874.265/0002-00

e

CPF: 611.474.199-49

RG: 1..796.643-SC

REVESTICAL EXI. E CON.
Dl PlDn S L?OÀ

CNPJ ô1.tr4,2tto0002-oo
(421tÉ22.1619

EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRA.S I-DA

: .lt
Itt

RevesticalExtraçãoeComérciodePedrasLtda,inscritanoCNPJneSlST4'265{0002-00'

Endereço: BR 476, KM 348, Colônia Luzia, Paula Freitas-PR

Q*-*9",
Reeiíne Bah/

Ç
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DECLARAçÃO CONTENDO INFORMAçÕES PARA FINS DE ASSINAÍURA DA ATA DE REGISTRO
c.
L
§I

PREçOS/CONTRATO

Razão Social da proponente: Revestical Extração e Comércio de Pedras Ltda

Endereço: BR 476 KM 348

Bairro: Colônia Luzia CEP:84630-000

Cidade: Paula Freitas, Estado: Paraná

CNPJ ne: 81.874.265/0002-00

lnscrição Estadual ne: 903.753 11-00

lnscrição Municipal/lSS (alvará) ne 1L55

Ns do telefone: 142\ 3522-1619 Ns de fax da empresa : \42\ 3522'L619

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: Regiane Bahr

Função do representante legal: sócia Gerente

Endereço do representante legal: Rua José Boiteux 252 apto 301

RG ne 1.796.643 Órgão emissor: SSP SC

CPF ne 611.474.199-49

Local e data: Porto União/ 02 de Julho de 2019'

REYESTICAL EXT. E COT
OE PEDNAE LIDT

oNPJ 8!.er4.2ô5'000i1-00
(42) 3522-t0le

Escritório: Rua Josá Boitêux,252 lCentro I Porto União lsc
42 3522-76t9 I 8801-7459 | revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KM 471 | Colônia Jangadinha
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Site Oficial: wurw,uniaodâvitoria.pr.gov.br

União da Vitória, L9 de julho d.e 2079

Ofício n. e 06/2019 - LICITAÇÃO
Assunto: Informações
Ref. ao Processo Licitatório n.e L02/20L9 - Pregão Eletrônico n.s 66/2019 - SRP

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada,

de pedra brita n.q 1, pedra brita n.e 2, brita graduada, rachão 4" 7/2, bica corrida,
pedrisco e pó de brita e, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste edital e seus anexos.

Prezado(a) Senhor(a):

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para

quaisquer outros esclarecimentos.
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Revestical Extração e Comércio de Pedras Ltda. - ME

Rua fosé Boiteux, n.e 252 - Centro
Porto União - SC

Fone: (42) 3522-L6Lg

Página 1de 1

Vimos através do presente, em atenção ao constante dos atos

do processo anterior, Pregão Eletrônico n.e 63 /2078 - Processo n.e 82/2078, o

que resultou na inabilitação da referida empresa, indagar acerca de possível

parentesco entre a Senhora Regiane Bahr (Revestical Extração e Comércio de

Pedras Ltda. MEJ e o ora Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Turismo e Urbanismo, Senhor Valter Cano. Solicitamos que nos seja informado
se existe alguma relação entre as partes, tal seja: vínculo conjugal (casamento ou

união estávelJ ou algum parentesco natural, civil ou por afinidade.
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Boa tarde Senhora Regiane,

Conforme orientação do Departamento Jurídico e devido o
ocorrido no processo anterior de pedras, segue em anexo o
Ofício n.o 06l2019 para maiores esclarecimentos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para
quaisquer outros esclarecimentos.

Att,
rep. de Licitação.

Favor coafirmar o receblmento deste
Deoartamento de Llcltacôes - Prefeitura de Unlão da Vitôria - PR' E-mall: licitatao@uniaodavitoria.pr.gov.br

Tel.l O42 3521-12OO

Ofício n.o O6l20tg
Dê: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
Parar revestical@revestical.com. br
Dat L9/O7/ZOL9 L5i02
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Data: 22107 12019

Filtros aplicâdos eo reletórid

Número do processo: 0036.0074799

Número do processo:

Solicitaçáo:

Número do documento:

Requerente:

BenêÍlciário:

Endereço:

Complemento:

Loteamenlo:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolizaÇão

Localização âtual:

Org. de destino:

l\_,rcolado por:

Situação:

Protocolado em:

Súmula:

Observação:

0036.0074799

524 - DocuMENTos DE LtctrAÇÁo

25594 . REVESTICAL EXTRACAO E COM, DE PEDRA LTDA

Avenida ANDRE JUCK N" 0 -84601-215

Em trámite: Nâo

Previsto para:

Número único: 861.493.167-H2

Número do protocolo: 74808

CPF/CNPJ do requerentei 81 .874.265/0002-00

cPF/CNPJ do beneÍiciário:

Condominio:

Cêlular:

001.00'1.004 - Protocolo

00í.001.004 - Protocolo

lvana Doborovski

Náo analisado

221071201912.40

Atualmente comr lvana Doborovski

Procedência: lntema Prioridade: Normal

Concluído em:

REVESTICAL
po0

Bairro:0

irunicípio: União da Vitóriê - PR

Fax:

NotiÍicado por: E-mail

E DE PEDRA LTDA

Sistema: Protocolo Fly / tJsuário

lvana

rovski / Rêlâtório de Comprovante de Aberturâ de Processos

(Requêrente)

Hotê: 12 41 O7
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DO IVÍUNICÍPIO DE UNIÃO DA
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES

VITORIAJPR

Em resPosta ao Ofício n' 06/2019

Referente ao Processo Licitatório n" 102

Pregão Eletrônico n' 66/2019

E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. MB. . jár

ErrRAÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

REVESTICAL EXTRACÃO

qualificada neste processo Iicitatório

ao ofício n" 06/2019-LICITAÇÃO'

Valter Cano encelraram sua relação

, vem à presença de Vossa Seúoria' em resposta

esclarecer que a Senhora Regiane Bahr e o Seúor

conjugal por meio de dissolução de união estável

em20demaiode2019'conformecontratodereconhecimentoedissoluçãodeunião

estável anexo, motivo pelo qual não há nenhuma especie de relação ou parentesco entre

Ilnião da Vitória, 22 dejulho de 2019'

Regiane Bahr

Énclo DE PBDRAS LTDA. ME'

Escritório: Rua José Boiteux,252 lCentro lPorto União ISC
42 3522-L6Lg | 8801-7459 | revestical@revestical.com.br

Matriz: Rodovia BR 153 - KM 47L lColônia Jangadinha
Porto União ISC ICNPJ: 81.874.26510001-10

Filial: Rodovia BR 476 - Kl\4 348 | Cohnia Luzia

Paula Freitas I PR I CNPJ: 8L.874.265/0002-00
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CONTRATO DE

ESTÁVET,

RECONHECIMEN'I'O E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO

Pelo presente, REGIANE BAHR, brasileira, convivente' empresâria' portadora da

C.l.RG n" 119.664-3, inscrita no CPF/MF n" 6ll 474 lg9'49' residente e domiciliada na

Rua José Bolteux,252, apto. 301, Centro, em Porto União/SC' e VALTER CANO'

brasileiro. convivente, empresário, portador da CIRG n" 13 444 565-X SSP/SP'

inscrito no CPF/MF n" 048.527.678'07, residente e domiciliado na Rua 7 de setembro'

696, apto. 102, Centro, em Porto União/SC, recoúecem, nos termos dos artigos 1 723'

caput, do Código Civil e 226, § 3"' da Constituição Federal' a União Estável que

viveram entre l0 de maio de 2006 e maio de 2019, pela qual tiveram convivência

pública, contínua e duradoura, corn o objetivo de constituir família' dissolvendo a

relação nos seguintes termos:

Cláusula l" - E recoúecida a União Estável com duração de 13 (treze) anos' dissolvida

em 20 de nTaio de 2019, quando da saída de VALTER do lar conjugal'

Cláusula 2'- Os contraentes estabelecem que a União Estável oconeu pelo Regime de

Comunhão Parciql de Bens, declarando a inexistência de patrimônio a partilhar'

cláusula 3" - os contraentes recoúecem a inexistência de necessidade de Íixação de

verba alimentar no pre§ente momento.
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Cláusula 4" - Os contraentes elegem como foro competente a dirimir qualquer dúvida

ou pendência decorrente deste contrato o da Comarca de Porto UniãoisC.

Porto União, 17 dejunho de 2019,

;:Ê'l:4ffi» .1 à)a. Ll /-/'\
-l

VALfER CANO \

{;(
::,

lr T.bellonâlo de Notas o Prot.ilo! d' rRÚlor do PorlDu'llo
PàuloM.dinr d. sou,t T'b'lião lnrêrl'o

nu2 Prud.ít. d. Morals, 06, 9lr' C'ntro, PodoUn'ào 5C

ss aooóoo.ion..tlarsrler5? t m'tl: tlb lpo^ounl'oo norhõ ''oí

ltr
l 'Lq.\.,.. .:u,

i
GIÁNE BAHR

Testemurúas

^rC 
*', ,rO. . 

^..onn.ro 
.{.) 

"th'turr(')Po' 
AtÍÊNnC  d'

- --- -----roítÍoflõ:11 d' @t'(tior
crJÀ

Émotum..rot Rl ! 2a . ..Lo Rl 1 96 - Íot.l
Rtd 20. !.lo oloh.rd. Fr.(.rlrrç!o _ 9'ro norm'r

rr.Aeotos.oooç
connrror d.do. do o 16:.'loIr' Jlr brNome:

RG:

.1,

tAaEuÀ0tu

Nome

RC:

, !et,h.riôníod.Not.teprcleslordelnulord'PonoUnlro

ffi "" ^----J*,lill*Li*í,{:;';*rfui;::. ."-

;.: ^'";;; 
;'*.';" 'rr)"rh'r'"('r 

Po' aúrÊ*.cÂ ó'

OIREGÁNE 6AKR

"w
Rt t.2a I r.lo Âa 1 t6 " Íolrl

Drcn.Ld. Frr..rrr.çlo s'ro 'oím'r

.r- 1r T,bêlionalo de Notàr e P'oletrot dê Títulos dê Pono uíiào

'' \ : ,:ulôMàrti de s.ua T.b€lião lnlêíino

§ií Ruá Prudentede Morãis 06, sàla centro' Portounião sc
V-1. sg.aoo-ü_ roi"r 142) 1522{15? t_màil' râblporroun'âo@hôtm'il''om

rNc66t87+wH
.ô.nÍr o. dtdo. do .lo 'm "lo 

rl" lul ol

por !.r r.Produç!o í.1
auÍENÍrcaçÂo -Â!t.ntlco ! Pr.r.nt. Íolo'óP!r

9

DE 90UZÂ -

q-

Subtlltutr€Ío !íê"1Ôe RÍ I55 ' qe' PÍ 'r5

ÍDla p$5 tn 3ao oltn.r d. Fl.c'llt"'o _ 3'lo
nom.l FN\4160!659UV
,'oiír! ô! d.do. do lto.m. t.lo tltclu! àr

NS

q
14B€u,4c

///

sc

ÀS

âo
o

â

2

I


