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Filtros aplicêdôs ao rêletório

Número do proc€sso: 0036.0075921

Número do processo:

Solicitação:

Número do documenlo:

Requerente:

Bêneliciário:

Endeíeçp:

Complêmento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Locêl da protocolização

Loczlizêção atual:

Org. de deslino:

Protocolado poí:

Situação:

Protocolado em:

Súmula:

ObsêtuáÉo:

0036.0075921

524 - DOCUMENTOS OE LICITAÇÃO

978660817 - BARATÃO PNEUS EIRELI

Condomínio:

Celular:

001.00í.004 - Protoc.lo

001.001.004 - Protocolo

anna luiza strobino

Não analisado Em tÉmitê: Não

291081201914.06 Previsto para:

Número único: í R7.2't 1.8Y6-V8

Número do protocolo: 75932

CPF/CNPJ do requerente

CPF/CNPJ do beneficiário

MunicÍpio:

Éax

Notiílcado por: E-mail

Alualmenle com: anna luiza strobino

Procedência: lnterna Prioridadet Normal

Concluído em:

anna luiza slrobino

(Prolocolado poÍ)

fl r

Sislema: Prolocolo Fly / Usuárioi ânnâskobino / Relatório de Compmvanle dê Aberlura de Processos

BARATÃO PNEUS EIRELI

(Requerente)

Hora: 14:06:14
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Guarapuava - Pr

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de União da Vitória Paraná

neu s

FoT.necedoT: BARATÃO PNEUS EIRELI

CNPJ: 25.1 15.613/0001-03
Lstadual:907.28740-88
Endcreço Av' Manoel Ribas n 463ó

Bairro: Conradinho
CEP:85.055-040 Cidade; GuaraPuava

Estado:Paraná
Telefbne: 3629-1330
E-mail:oncusbaratao@gmail.com
tlanco; ôo Brasil Agéncia: 0299-2

Correrrte:87150-8

Item

BARATÃO PNEUS f,IRELI
CNPJ: 25.1 15.613/0001-03

I.f,: 907.28740-88
AV. MANOEL RIBAS N'4636

CEP: 85055-010
(42) 3629-1330

il.c

Inscrição

Conta

ATÃO PNEUS EIREL
Fabio Luis SzYchta

CPF:024.197.789-44
RG:7.336.607-0
Adm inistrador

TOTÀL RS

Valor'lotal e Ílnal por extenso: R$ 25'200,00(Vinte e cinco mil e duzentos reais )

NoCASODEMICRoEMPRESAEEMPRESADEPEQUENOPoRTE'ASSINALE:

( X ) Declaramos pilra os devidos fins. que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte' nos termos

à"' l-J'àãrpr.r.ntar n" t231200ã e'suas alteraçÕes' e que fazemos prova de tal condiçào cont os

ã""rr"*ãi á"t'iraos DoCUMENTAÇÃo, conforme previsto no Edital'

IMPORTANTE:
1. Fica a ntuuicipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier'

t"rn ou. uo [ornecedor caiba qualquer reclamação ou indenizaçào'

i:',i:.r,ffi;;;i;;ã;i;;i;; r",ua t;al aceitação das resras deste processo Iicitatório.

> Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantasens e/ou abatimentos' impostos'

ransportc (carga e descarga) até o destino' taxas e encargos sociais' obrigações tmbalhistas'

prcvirJenciárias.-t'iscais e comerciais e outras quaisquer qíe incidam sobre a contratação'

25115 613/000í_0r
BARÁTÂO PNEUS ERELI

AV MANOEL RIBAS .Â.I^
CONRÁDINHO

9I 5/21 0SE Nso9 RP Co9012N" 0RT No Coo LE ERP CIoTL C

VALIDADE DA PROPOSTA no minimo 60 sessenta dias

PREVISÃO DE ENTREGA 05 c lnco dias uteis

SIMt-TDEEÕ DOSNO DD s CSTOMoM CS oC)C DI{oC N

observe as condi õcs es tabelecidas no Edital:
Senhor Fomecedor: Para sua maior se

Pre o totalo unitPMarcaitlc oesEsUnid.Qrde

25.200.001.100.00
PIRELLI
RM IOO

PNEU I7.5X25 BOI(RACH
EI,ADORA KOMATSU 655)

UDO RADIAL
(MO foNIUnid063l

2 5.200,00

LCEP 85055{í0 GUARÁPUÁVA - PR I
_fll''

Guarapuava,28 de A gosto de2019 
/,/U'



ESINUÍURA RADIÂTR]t,l íOO

Pârâ câm nhô€s ÍoG-dg'estrada eÍn movlmeftâÇão de lsrra e para pás_carÍ€gadelÍas,

de caíregamenlo.

. Banda de Íoda0em mais robusta, com maioÍ lâioua e sulcos mas pÍoÍundos, gacnündo

. Baía de proleÇáo lâtera

. Pacole d€ cinoÍas meúlicas.

. Ercelente cagacidâde de façáo, mrisumo Íegulôr s IIEIIEí ÍendiÍldlh'

. Malor B§istêncla contâ impacl06 ao Ílanc!

. Maiú Íesistênah a coíto§ e lac€ràÉes
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REPÚBLICA FEDEFÁTIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍSA

CARTÓRO AZFTbO BASTOS

FUNDAOO EM 1888

pRtMERo REGtsTRo ctvtL DENAScTMENÍo EóBtTos E PRlvATlVo DEcAsAMENTOS, INTERDÇÔES ETUTELAS DA coMARCA DE

JOÀO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairío dos Étados 58030-00, João Fessoa PB

Íel.t (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484
httpt//w w w.azevedobastos not.br

E-nEil: cartorio@azevedobastos.not.br

DECIÂRAçÁO DE SERVIçO DE AUTENNCAçÂO DICTAL

O Bel. Vátber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficiat do PrinEiro Registro Ovilde NasciíÍEntos e Óbitos e frivatÚo de CasarÍEntos, lnterdições e

Tutelas com atÍibuiçáo de autênticar e reconhecêr firmas da ConErca do João Pessoa Capital do Estado da Íàraiba, em virtude de Lei, etc

DECLARA para os devidos flns dê direito quê, o docuÍrênto em anêxo identificado individualnEntê êm cada Código de Autenticação Digital' ot)

na referida seqúência, foi autenticados de acordo com as LegislaçÔes e norínas vigenlesl'

DÉCLARO ainda quê, para garantir transparência ê segurança juríCica de todos os atos oriundos dos rêspêctivos serviços dê t"lotas e Rêgaslros

do Estado da l%raiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provinrenlo CGJPB N 003/2014, deterrÍinando a inserção de um código em todos

os atos notoriais e registrais, assim, cada S€to Digital de Fiscalização útrajudicial contém um código único (por exenplo: Solo Digítal:

ABC1234S.X1X2j e dessa foríÍ8, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode ser coníirnEda e verificada tantas vezes quanto

for necessário através do site do Tribunalde Jusliça do Estado da làralba, endereço http/corregedoria.tjpbjus.brlselo-digital/

A autenticação digital do docunento Íaz prova de que, na data e hora em quê ela Íoi realizada. a eÍpresa FABI RECAPAGENS OÉ PNEUS LTDA

tinha posse de uÍn documento com as ÍTesrEs caíacterbticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da enpresa FABI

RECAPAGENS DE PNEIJS LTOA a rêsponsabilidade, única e exclusiva, pela kloneidade do docunEnto apresentado a este Cârtório.

Esta DrcLARAÇÃO foi enitida em 28/08/2019 13:47:15 (hora loqal) akavés do sistenE de autenticaçâo digilal do Cartório Azevêdo Bastos, de

acordo com o Art. 1o, 10o e seus s§ 10 e 2" da MP 22OOI2OO1, coír] laÍÍbóm, o docurÍBnto elêtrônico autênticado contendo o Certificado Digital

do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarÍEnte a eÍpresa FABI RECAPAGENS OE PNEUS LTDA ou ao Cârtório pelo

endereço de e-nEil autentica@azevêdobastos.not.br

para inÍornEções rnais delathadas deste ato, acesse o site hl!pslêg!djS!êkzey9.g.9!ê§19§.!9!bl e inÍorrÍE o Código de Consulta desta

Declarcção.

Código de Consulta desta Oêcla(açeot 840721

A consulta desta Declaraçâo estará dispontuel em nosso site até 25/10/2019 09:31:13 (hora local).

'Código de Autenticação Digllal 7922241017 1605180883-'1
.Legi;tações Vigentes: Lei Federal n.8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida PÍovisória no 220012001, Lei Federal n" 13105/2015, Lei

Estadual no 8.721t2008, LeiEstadualno 10.13212013 e frovinEnto CGJ N'003/2014.

o relerido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL
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*w
Ministério do Meio Ambiente

lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur§os Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCMCO FEDERÁL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE . CR

CR válido âté:CR emitido em:Data dâ consults:Registro o.'
t]]t0t20t9tt t07 /2019t107 t2019135t4

Dados brisicos:

CNPJ :

Razão Social :

Nome fantasia :

Data de abertura

Endercço:

59. 179.838/0002- l8
PIRELLI PNEUS S/A

PIRELLI PNEUS

02t01t1970

logradouro

N.':
Baino:

CEP:

AV- JOHN BOYD DI]NLOP

6800

CAMPO GRANDE

13059-740

Complemento

Município:

LII:
CAMPINAS

SP

Cadastro Técnico Federal de Atividade§ Potenciâlmente P

e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

oluidoras

DcscriçãoCódigo
CON 4 0096t2AMA nResolse lareslml uçãode pneusmportação2t-45
próprio 8no '7231 99 3Leiusoautomotoresvede ículosm paraportação2t-43

art 96652 /20 0Lei §ue o motossenadePorte21-21
delo alMontreProtocoadascontlolSUde bstânciastl téÇnicati tzaçao

Nuclear - lndústrias23-21

Fabricação de câmara de aÍ9-5

Fabricação de pneumáticos9-6

Recondicionamento de pneumáticos9-'7

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa J

cadasfais e de prestação de informações ambientais sobrc as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

o certificado de Regularidade emúrdo pelo cTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações' permissôes'

concessôes, alvarás e demais documentos exigiveis por instituições fedeÍais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Ceíificado de Regularidade emitido Pelo CTF/APP não habilita o Íansporte e produto s e subprodutos [lorestais e Íaunisttcos.

urídica está em conformidade com as obrigações

REHEVÀWA49T5EW75Chave de âutenticaçío

IBAMA. CTI'/APP
lll01 12019 ' t4t42t06

2t -3
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natuais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERÁL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

CR válido até:CR emitido em:Data dâ consulta:Registro n.'
30110/20t930/01/20t930t07120196718190

Dados básicos:

CNPJ ;

Râzão Social :

Nome fantasia :

Data dÇ abeÍtuÍa

Endereço:

25.1 15.613/0001-03

BAXATAO PNEUS EIRELI

BARATAO PNEUS EIRELI

0|0712016

logradouro

N.':
Baino:

CEP:

AV MANOEL RIBAS

4636

CONRADINHO

85055-010

Compleme[to

Município:

I'F:
GUARAPUAVA
PR

Câd&stro TécIlico Federal de Atividsdes Potencialmente Poluidoras

e Utilizadorâs de Recursos Ambientais - CTI'/APP

DescriçãoCódigo

Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n" 416120092t-45
Recondicionamento de pneumáticos9-7

conforme dados disponíveis na presellte data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em confo

cadastais e de prestação de informações ambientais sobre as atiyidades desenvolvidas sob colltrole 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, atvariís e demais documentos exigiveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

1o CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florcstais e faunisticos
O CertiÍicado de Regularidade emitido pe

rmidade com as obrigações

3MTYXE4KZS IMHPlFChave dc autenticaçâo

IBÀ\L,\ C]'I'/APP
30/0712019 l6:51:23



b.l. para deÍêilo compDvádo e vêni€do alé 3 (lrês) mos6s da
dalá da @mp.a o p.êu *rá Éposto sêm qúalquêrônos pá.a o

b.e p€râ deíeito c@p@ado e vdíi@do ápós o peíodo d6 3 (lr&)
mes6 dã dála da @hpÉ, o pEú sê.á êposlo por ooÚD p@u
"novo' de nêsma mêdida ê üoo, @b6ndese do diú16 o vâlor
míêspondênlo na data da subsütuição e p.@nluar de dêsgasie
do p.eo relamado ê r$pêclircs úibuios

As câmahs d€ a, ou pbtotores dsleiluosos sêrão rêpôstos sem
qualquêr ô.us áo cli6nt€

aliqçóês Nào Gobút ! pel. G.6ú1.
A gâEntiâ 6ncedidâ p€lá Pirelli pâ.a o p.oduto 6mprovádamênle
da,snúe náô é válidâ nâs *gui.lês siluaçó€s

. Píêus que eslivêrem raspâdc, É@!.-,rutãdos ou .isÉd6 (6xelo
aquêles @m mar@çto É9@vàb16, culo lrabâlho tsnha sido
oretuâdo de acordo com as nomás Plr6lli, o essês lrabalhG háô
têôham causâdo â í31tu). Fazeh êxcâçáo lâmbêm os pneus pâÍa
microÔnjbus, €ninhÕ€s € ônibus, quê poderáo goar de garantia
na primeka .eíoróa, quando rêconsliluidos em oncinas
dodenciadas pêla Pirêlli;. Pneus qoe tênham sido ulilizados eô dee@ido @ú â suá
6sp6cifi.âção do úso:

. Pn6us páÉ âulômó@is, ulililáíôs 6 emion€rãs quo apÉ-
snlârêh rêslduo do bânda d€ .od.9êm inlênôr a 1,6mmou 1,0
mm pâE molociclo§ em qualquor uma das posiçóes dos indl-
edorcsdedêsgasr6(Íwl) videirêmma@çôesdospnêlsi

. PNEUS QUE TIVEREM O FLANCO (LAÍERAL OO PNEÚ}
IOENTIFICADO COM I,,ARCÁÇÔFS ESPECIATS D A OU Al EM
(INOICAOORAS OF DEFE OS DE APAFÊNCIA), E OUE
ESTEJAM SENDO RECLAMADOS POR TAIS DEFEITOS:

. Pneus cujâs mâkltulâs de produçáo êncontram-sê rbglvê§.
adurleÍadasou @rl,adâs.

IMPORÍÂT{ÍC . VERIFICANOO. EM SEUS PNEUS, OUALOUER
UIVA OAS HIPÔTESES ABAIXO, RÊTIRE.OS IMEOIATAI\,IENTÉ DE
USO E PROCURE O REVENOEDOR MAIS PRÓXIMO UMA VEZ
OUE ÍAIS FAÍOS POOEM COMPROMEIER SUASÊGURANÇA

F lh.. ão Cob.í.. r.1. G.Enilâ
AsÍalhasdo@rÉnl6sd6mâuuseaqúolásdo nalorcza acidontâl náo
são cob6.tas pela gá.anüa Prclla, lais @mo.

. D€sgasle pEmalurc ou negulêr d6 pneus, dêúdo a p.oblonas
r6cân(6 do v€iculo ou Íal06 ligàdos ao omrxego

.CámàÉsepmlêtorês@mdot as ou âv.nas dê montãlrêm:

. Pnêu que aprêEênt6m ondul6çóes ô6 iân@s (latêEÉ do pô6ú),
do@Eentes de 

'mpaclo 
@nt _a obstáculG @ bura@,

. Pn€us qúe apres6nt6m slnais de seÉÉção dê sds ceposlG
(bandá de ódâgêm, íân@i €Gç€s ou r.ló6§) deoíêílês d6 oso
cominsuÍ.iênciâdspÍossáoousobreâÍgâr

. Furos, @rt€s e quobraa de ca@ç€, dsvdo â avsnas acidênbis;

. adanemênlos ôa bândâ d€ ódáq€m dc pnous, dêconenlês do
íô,los amslos (doslÉârentG. p3linag€m 6 @lêÉçõ6s btuss)i. Preos e câDara m sinais de emp.ágo M insuficiérciâ dâ
prêssáô ou excôs$ dô 6rya

. Pnous @n âvánas no talôês ê ,nsos dêúdô a monlágêrrdosmn-
iagom côm Íêrâmonlas e/ou equiparuntos inadequdos ou 6G

. Pn6ús, cámaras e pret6lorês @m p.obl6mâs dMrÉnios d6
âmazênágêmimpópnaouont minados pd p.odutos qulmi@3i ê. OllÍas íalhas comprovádame.le rolacionadas ao mau uso,
manurê.Éo oo d6 @ér.Í aodenlãr

Ne ovdiuâlidadê d€ um p.odulo ap€entar d@s 4 mais anmlias que
o üÉram de ue, d.wrá sr @§de6da @mo dêl6mi@nt€ a pnncDár
delas
$glindo âs instruçó€s @nlidas neslê manual, você oblgrá dô s6us
pnous maiq desêmpo.ho € durâbJidado. s€m @mpremetor, o que ó
mais IMPORTANÍE parâ á Pirêlli, á suá s69uÍáíçá ê a dá suá ,áôllaa.
Quánlo mais v@é p6nsar êm pmu, melho. p.ra a Pirêlli.

DIRUÂ COI' CUIDÁOO € RESPEIÍE
OS LII'ÍTE§ DE VELOCIOADE.

DIÀNTE OEQUALOUER DÚVIDÀ, CONSULTE O SEU
REVENDEDOR OU LIGUE PARÂ

O SERVIÇO DE ATENOIíIiENÍO AO CLIENÍE PIRELII

0800 728 76 38

. P.eus que ãpBsonlâo "bolhás' nos nan@s (lêleÉjs do pn6u)
dêcÚenles d6 imp6cioi

. Pneus qúe apbsênlam avaÍiás nos tâlóês (pâíos do ,neu qu€ Ícâm
6m contâlo düslo com o áro dâ rodâ)i

. Pnous que apre$ntam @nes ou Échado.as ná banda d6 iodagêm
@ nos ían@s (lát€Érdo pnêo);

. PÉus quê êpÉ*.taD sinais dê envôlh6cimênlo do @mp6ro d6
boÉchâ (peqúênasÍssuÉs oú 6cháduÉs)i

. Cámaras ê prctelôÉs com dobBs:
'Cáoa6s @o @is de 3 repa.os.

I

--s.Â.ic

l.lo,á tio de Alê n d i m @ nl o
Soq. a Sex das Ah âs 20á

santoandré-sP cEP09111 000
Fâx (11)49985512

Po?ÉirclÀ ?{Ão É NADA 8EM cor{rRoLE
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Pêrâbsns. vdêa6ba de àdqúrnr uh produloêlâbo€do denlre da m3i3
dvànçâdalec.ologrô sd6 o(celanlequàlidadê. com a 9â6ntiâ <la óãr@
PIRELLI.
O SEl.ma dê quálidad€ da Pi.êlli é c6niÍedo s€gundo á5 rcmas lSO
9001, da lniematonal Orgãnizan@ í5. Standâ.dialon {lSO), ê nGs
prcdulos atênd6n es nomas NBR 6047 e NBR 6088 da Assiâção
Brasieúà de Ndmas Iócni@s (aBNT), asim ceo o Regulàmênlo
récõ co pará Pn6@ RTO 041 do INMETRO no @s dq pneus pãrâ
aútomóv€is, camionolâs ê Émanh.i€s.
A paíÍ de ago.a, a P rêlli vâi íaze. padê .ro sêu dia ádia, pds êste
p.odúro foi p.ojetedo ê Íâbnédo pa.a alendê. Plsnámênlê as súâ.
ne@ssidádes dê d6sampenho. @nÍo.tô duÉlililádo ê sêguêhçâ.
Para isso, éessenc âlque v@ê LEIAATENÍAMENÍE ESTE MANUAL o
siga rigorosamenlà suas orenlaçóes. Nêlé, vocá vâi onco.i€t
inÍomaçõ€s. n€@ssriás paÉ a ulilização adêquâdá dos sêouinlês
p,.dutos:pnêus, cãmarâs de à.o prct6lores, não conicmplando p*os

L6mbr6-se: um bom p.oduto lambém depondo de sua rogllár
ma.ulênçào, inclusÚ6 para evilara p€rdà dê gaÉnüe.
Hãvondo neessdado d6 algume oriontaçáo ou s voé dê§êjâ Íá26,
sugostõês sobÉ os p.odulos PlREtLl, êslams à suá disposlÉo,
alravés do nosso SERVIÇO DE aÍENDIMENTO AO CLIENIE (SAC):
0800 728 7638

t, MâÍÉ do lóbncanto.
1A) Logotipo do labncanlê.
2) Modero ôu lipo do pn€u

3) Caracle.islrcâs de dim€nsóos o @nslrução (mêdidâ do pnd):
P - Ouando hôuv6r, iMi€ q@ o pneu ó pâÉ o$ pnnopãl em
voicllos d6 páss.io Sê hoover M/C. sEôifca u$ p.inopal em

185 - La.gura da Seoção (mm) Pod6 sôÍ também êm pol6gadas
(er.: 7.50, 10 00, êtc.)
ô5 - Sénê rócni@: rêlação s.lr. elllE (B) 6 lálguÉ Íis sécçào {s)
R - Ou.do oxisti., indi@ pn6u de êsltuluÉ rádiã|. Sê pÍê6dido dá
l6tt_a Z, indica um preu @pe de suporta. vol@idado do 240 kÍth â
300 kÍVh, @níonê $ú ódigo dê Elo.idád6.
14'Diám6lro,ntemodô pnou (diáretrcdoâó)om poresadas (o).

[ot.: pa.a pn€us dê biciclêta sáo indi@dâs ápênâs a la.gu.a da sêêt5o
a o daàmelrc inlomo do preu ôm mm

4) l.dÉ€ de e.grcodiso de veloo?ádê (w lab€la na p&. 4 )
Noercmplo 85= 515k9-T: l90km/h{velood.dômárim)
N6 pnôus p6râ eminh6ês 6 ónibus existom dds indi@s de é,9â,
ssndo o pnmêim para rcdãdo slmplês e o s€gundo parâ rodado dlplo
(6x:Í46/143).
5) Pn6u vêÉão s6m cámaÉ (Túbêless) ou @m.ánáÉ (rúbê rype). a
aBência do§lâs exprcssôês indlca q@ o p.eu é vê6áo corn cámaÉ.
O) r.dicadoBs dê dêsgasto da bandâ de rcdagêm, Twl fiEad Wear
lnd'@to6) quàndo .tingidos p€lo dôsgâslo. 

'nd'@m 
o mom6nlo da

rorúada do pn6u d€ uso (1,6mm d€ .êslduo d. dssênho na bahdâ d€
rcdagsm, con,om GsoruÉo do Conslho Nacional dê Í.âBito ou I ,0
mm @ És dê @lo ê s..ol6r).
7) Códigos i.t€c pãrâ oôl.olê dê íôbncaÉo.
!) Loel dé Fâbn@çáo.

o) MákÍcurá o.o.T. - i.di@ês1âbêr6cimdlodopódoÉo.lipodopneue
D€nodod6ísbrcaÉo(noerêmplô ono201 nÚcá2f semmdo 1981)
s€ o númó ld squldo do shbolo (<), 6sl€ ndiárá â dâ@da de 90
(6x : n'm1 <indi@20ésmânad6 1991).
I ol oàdB ÉíàBniês à @m@src5o € süuluÉ do m4

Pl IFS =Émádásdêlonás
SIOEWA![ = nan@ (rô!àÉl)dô pneu
TREAD = bsnda dê rcdaSêm
POLYÉSÍER = poli&lêt
sÍEEt=aço

I I ) Dadc Él6r.ntes e 6.ga € pÉssão málims.
MAx-LoAo=C6rgâmáxima6mkselibrâs
6l kPa=á..quilosPàscais
PSlmáx= . ribÉdpor máxirc
MAX-PRESS = Pr6§ão máxima

I 2) Rêgisro dô horclogaÉo (quândô hoovor. Í.ala_s de onoên.ra
dô Meedo Comum Europêo.

't 3) Slhbolo do Sislems Brasieio dâ CeíiíÉção (SBC) dô INMETRO
oxigdo a paín ds 0101/97 pa.ô algumâs €lêgorias de pneus,
co.lomê Ponáriâ no 194 do INMEÍRO, dê 27112/S6.

ía)ClasilieÇãodopn€!iuntoâ UTQG U.ilomÍyÉQlalilyGráding
(G6duaÉo Qualiiâliva Unilome do Pnou). ÍÉta-s de êngênoa dã
legisraÉô nôn*áren€na, oÕde TREAO WEÂR srgnifica .tssgaste dâ
bãndâ d6 rodageh, IRACTION signiÍca traçáo/aderêncie o
TEMPERAÍURE sisni6@ lêmp€ralora rêracioôâda a v6locidadê

l5)Si9ni6@Mudandsnow(lamaênêv6).
Nor.: sô hdver NHS (Not Ío. Biohway S€Mé), siqôin@ qle os pnêus
são &stMdó6 & !e 6sD6cífi@ €m dmpsliçôes (não adequâdos âo
uso.oôÚn@ em eslÉda).

. A êrpr6sào "REINÉORCEO", sê houve,, mdiB um pnêú do
6strutuÉ rêlo4ada pârá vêÍ4los @mooais revês.

. A êxpÉ§sáo 'REGRooVABLE". $ hoúver , indi@ um preu com
@ndl9õ6s de $r rsssul€do N6sto 60, anls§ onsultê *mpro a
PiElli Nô áso d€ preus páÉ hol6, as 6rp6ssõ€s ORIVTNG
WHEEL-/RUOTAMOTRICE s(rnincam quê o poêu é dostrnâdo à ódâ
motnz ê FRONT WHEEURUOTAÂNÍERIOÍE, à ,OdA ANIoNOT

Enslêm pnêus qu6 possu€m po6iÉo do montagem (lâdo ênêmo o
inlemo)6m italiano, inglês, Íráncês 6 álêmão, con,omê abaixo, bêm
6mo oúlros que pGsuêm sênlido dê re13çãô i.di@do at dés d6

.Estãtu tutêr eí6riêu. ãuss =al6doêíem

. lnr6mo, i..er,intendÍ, i.tun=alâdonl6mo.

. Consuliê o Revendedor pâÍá monlâr 8dêquadâmoôlo sous pn6us.

. Nos pn6us, o indi@ de epacidadê d€ erga da @Eça tanbóm
oodo êstâr o(orosso p6lâ mâreÇão Cap .. ... lo.8(.... PR) e/ôu
Cap Câlga .... (!€dRánge.... . )

. PAÀA PNÉUS oE BICICLETA.OS ITENS4,5E 6 NÃO OEVEM SER
CONSIDERADOS

. NOS PN€US PARA MÁOUINAS FORA OE ESTRADA APÓS A
IúEDIOA, POOERÁO EXISTIR LETRÀS ACOIúPANHÂOAS DE
NÚMERos, oUE INOICAM OTIPO DE SERVIÇO PARÂOPNEU.A
S'.BER:

Consuho o l@@l do p@prblário de su veí@b er'o{ o Rêvendodd
paÉ âdquin. à medijã 6 o tipo dê pne! mis adêquâ.bs - *u Ei@lo ê
áo Esp6clivo êmprego
A ulilizsÉo d€ pneus dê modidâs náo indlcádas parâ o $u vêl@lo e/ou
de tipo náo âdêquâdo ao seu êmprêgo, Podsrá compromôier o
de*m!ênho, â du,ábilidádo e a sêsurança, alóm de @dêtar larhas nos
prcdutG s p.rda da ga6nlra PiGll,
Po6isri.do quaisquer dúúdâs sob€ a @Eela apli@Éo dc preus, @n-
súh. o SERVIÇO DEÀIENDIMENTOAOCLIENIE (sac): 0êO0 728 7638
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M.rcrçô.. dor pn.u.ideaco.docom olipoeã dostinaÉodopneu,
exislem om Seus ían@s (late6ls) vánas nlomáções. Muitas são
reprêsêntadas por côd gos devidos ao limitado êspaço disponlvàl ê
outras e5táo em .n9l6s por eíqênüàs € padr@s 
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2',12

221

2.1

251
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Tabefâ de indicê de Garga

Tabela do Simbolo de Vêlocldâde

A ssguir, €lencahôs ás pÍincipais EcomondâÉês paÉ so obler dos
0.6ús PIRELLI môlhor dgsmpehho. durabilidáde ê sêgurançá

X.nu..lo do. Fn.o..
' Ulirizeluvâsnasop€raçõêsdománueopârâovilaracidonles

f,ont.gd dú Dra.:
. Oêvo ser íêitâ eh aós @Íêlos ê êm pêÍíêilo ostado
. côm roúamê.las ê pt@ss adequâdos ê por pronssionar

. Em pnôus no6s qu€ 6r'gêm câmâÉs d6 ãr, rnslelár émaÉs ê
prolêlôrosnovosdsmedidââdoquádâaopmu.

. Em Pn6os novos 's6m émaÉ", subsliiuir I válwl4 pôI ôulrás

. Eh pneus vêBão "sm câmÉ', d65@sdhâ-se a rcnragem coÔ

. Num mosmo ôixo, .une mânt6r pnêus dê mâÉ, tipo ou mêdida
diÍêrê.1ê3, pois pôd€ sr áletada a diÍigibilidado do vêiculo

c6tÉL .. P.-.õ.*
. ConÍome êomêndaçóes do íâbíicânlê do volculo
. Som6nl€ com 6 pnêus Ínos, pois quando quenles pod6m alleÉrs

. Pêlô m6nos oma v€z poÍ *máM ou §êmpro ãnlesd€ 
'nroâÍ 

uma

. Com câlibrâdores aíêndos.

. Nuhca acônê a pr6§sáo esvaziando os pnêos quêntes, pois esto
pr@dimênto podê eusàrdanos lrepá.ávoi5 na @reça

. Coloqu€ *mpre es tamPnhas nas válwlas.
Í.fa b.l..d.ú.nto 4.. r!d.*

.PoroesÉodalrocadospneus

. SêmDÉ aue suÍoi6m vibraçõ6s

. A @áâ 1O OOo k; .odádos (para motooclsláq, a edã 1 000 km)
c6rr.l. o .llnh&únlor

. Por @siào da ir@ d@ pn.us.

. SehpcqLêos pmEapBs€ÍíaÉmdesgaslês,regula6s

. ADós Í01163 mpâclos êm buEcos ou obstácuros.

. Sêmprê quo o volculo ápr.s6.lar l€ndénàà ds dêriva ou

' Sêmpr6 que íoEm sub§lit idos @mponêrn6s da suspênsáo 4
.A eóa , o ooo km rcdados (pârá @iocicl6lss. â cadá L000 km)

Dúút. o dhtlr .eltÍ
. lmpactG êm t uÉ@s o obslá@los
. Amnédâs ê ,@dâs brusca§ dês@ssánâs.
. Subid$ ou .oçâmenlos no meicfio.
. velocidâdd in@mpãtlEis @m o tipo e condição da estrada a§§im
úío (ff o tipo rl€ pnéú.

- PâÉdas ebrc óles, etuêhles N tuirc dúvâdôs dô pê61@
t.ar rodlrro {re.to D.r. mlcÉlú-. bl,êlcl.t .):

. D6 â6ldo @m ô 6squêmã rêcomsndâdo no manual do ÍabÍl€nle.

5

do vêiculo ou nos mal€nâis erposlos nos R6vendedo.es.

. D6 prcÍe.ónoa, coín lodôs os pnous
v.rmqÉ E rloda..maL .. Dúu.:

. Se oão âpBsêítam âvanas

. Se náo aoÉsenlam dessâsles i.resulares.

. sê nãô êrisrêh pedÉs ou out os obiêlos ênc.ãvâdos no dssê.ho

. S€ náo etào pêrdêódo pr6ssáo.

. sê nãô íôÉm ãringjdG os indicadorês dê dêsgáslê (Iwr) - ede ilen
06 p3g. 2 -, o qu6 detêrmrnâ â nê@ssidade dê súá

cônr.7to. d. turo..o. ,n.ú*
. Oêveo s€. lêrtc oor pófsioôal expeÍiento, @h teraBenlas e

mleiais ad6quádos.
. Os tuós nos Dneus d6vàm sê. limpos ê pr*nchidos pâÉ wilar

iníllÉçóosd€umidâdà
. a umidâd6 pode €usa. del6norâ9Õ€s na €sttulura do pnêu o

sêpâÉÉo dG @mponê.16s, comptumêlêndo sua segurançã ê a

. Utilize sêmpBs.epaÍos tBdicionáis (Émendosou "plugs"),
dêsdequeoÍu,ô sôjá limpoe pEenchido.

. Osconsêrtos dos pneus devem respeitara nomaABNT (NBR 6089)
ê as i6trúçó6s do Íabri€nle dG hátonâis quo sêtáô llilizádc.o

t .6.rltúl.ao dús F.Ú lG.uchúr.Fmou re.p.em):
. Dêv€ s6r Íêitá somenle quando a câÍcaça s€ enconlrá em @ndiçô4

. Seqoindo á ôMa NBR 60A9 dá ABNÍ

. com equipamsnlos, materiais ô p.ocessos adequados poí
prcnssionais deüdâmônte hábililados.

I''PORÍÂNTÉ ROOAR COM PNEUS COM BAIXÁ PRESSÃO,
SOBRECARGA ROOAS DESBALANCEAOAS, COM FUROS MAI
REPARAOOS E NÀO PREENCHIDOS OU VEICI'LO OESALINHADO,
COMPROME' L A SL GURANCA DURABII IOAOE E DESEMP'NHO
OOS SEiJS PNLIJS, AI ÉM OFÀCARREÍARAPERDADAGARANTIA

AP|Élllnlo RêGon.ndâ:
't ) A âplicáÉo intêma ou ôí€ma de prodolôs qulmicos em $us pnêus

ou càma,as de ár quê tenham na sua @mposiÉÔ êleménlos qúe
@moll)mlôm ô omposlo de boÉcha, cm por êrêmplÔ §olventes e
6mbelezadqôs a ba* dê d€Badc do potróreo ê "sprays'pârâ roparcs.
Esses pódulos podem @mp@mol€r o píêu ê aíetâr o sêu desompenho
e sêgurânça, além de a@rctar a perdá da garanlia $ li@r comp.ryada
a suâ eláção @m o p.oblemã aprê*niád,o.
2laàmdenáqêmde pneus, cá@6s6poletoFs. in.lusivenorcs. poÍ

muilo rempo, poÉ esse pÍôcêdim€nlo pode eusã. deíqmaçóês nc
prôdutc, á€rstando a perdâ dâ gárânlia Pirelli.
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Os pneus velhos, considerados inservivêis.
quando jogados na natureza levam anos para se
degÍadar e, por êsla razào, devem ser destinados
de íorma ambientalmenle responsável.

Esta empresa, comprometida com a preservação
do meio ambiente e buscândo viabilizar a corrota
dêstinaçáo de pneus insêrvÍveis, âlémde parlicipar
alivamenle de um grupode trabalho da Associação
Nacronal da lndústíia de Pneumátrcos (ANIP)
empenhado na destinaçáo adequâda dos m€smos,
lambém atua proâtivâ e independenlemente na
coleta de lais produtos inservív€is, incentivando e
disponibalizando a seusclienles, pontos de entrega
deslespnêusem sua rede de revendêdorês.

Ésta rnicialiva é mais uma forma da empresa
colaborar para que não haja acúmulo de pneus
rnserviveis em estabelecimenlos comerciais,
residências ou que sejam os mesmos lânçâdos
indevidâmênte êm eskadâs, íios, elc...

Cada um pode e deve fazer a sua partê, portanlo,
colabore!

Cerlrfique-se que o seu pneu usado não seja
descartado de íorma prejudrcialao me|o ambrenle.
para isso, basta que na hora dâ troce, você dêixê os
pneus inservíveas na loia êm quê vocô comprar os
seuspneusnovos.

Na dúvida sobre onde deixar seu pneus usado,
consulleum revendedor.

Reciclar é vida e êsla em nossas máos.

O Planeta agradece!

Os pnêus sáo @nstiiuldos dâ materiais lôn6is, moláli@s ô @mpGlos
dê bomcha. alóm d6 diwÉs suBtânciâsqulmicás.
O árprcgo dos pnêus .dos ou 6ad6 p€rã oul6 nns divêM d€ sua
dôstináéo 6p6dfr@ cm vêlculG pod. cáu§ar &idônt6s ê l@êr sá.ias
cômoqúôndás à saúdo. Porlânlo:. Nonca quôimê G pnêus, pors a @mbústáo dê pnêus 6ri9ê

@diçó€s réc.ri.âs .sp€cíficas. A cmbosláo roE d€ses @dçõ65
pioduz ges* ql$ podom $r neivG à súdê 6 âo mêio ânbleílê
Em ee dô inálaçáo dô$6 ga.ês, rêcomndâmc p@lrar um

r Évíê suâ âmrênegom & lompor
'Evilo @.ralo prelo.gado óh â p.lêi ê
. Não í.çá ingêstào dô sus @mpo@.to§

Ouálquer dlÍ-à íôlm dê utili2áçào do pnd é d€ .osp@sbilidadê êxclu-

G.nral. do. Pro.lúa6 ta..lll
Aém dos píodutô6 dê suâ,ab.ieçáo, . PiÉlli Pnous Lldã. ga6nl6 os
p.odqtos ôbl€lo dosro manúal Éb.ictdc pôla3 Empross Piclli @
murúo, díôm o.lFm dtampádà G iân@s (latêrais dô pnêu),
comêrciâlizádos 6m lodo o l6riló.io .acioÕá|, @nlÍa qualquêr ôv..luâl
doíêilo do labri@ção quê v6nhâ â ssÍ conslâtádo rtúÉnl6 $u úe.
êtcluiõda$ d€srã gaEnta e avânâs do natuÉza addê.tál ô 6q!êl6s
d@@nl6s de uso inádoquâdo do podolo Os p@3 PlRELtl g@m
d6 ga.á.üa mânm d6 lábne9ào dlÉ ,alhls m p.q6Io, reléna-
gnoa ou 6áodo-ob.ã, d6 álé 5 aôos da dala dô sua @mp.ã,
dêüdamenlê @6píovâda Cáso ô cÚp@ánlo dê @mpra nào €slela
disponiwl, s.rá @hsidêrada á deta do GbdÉÉo do pmu, v6.i,i@da nê
5u6 màlíicola (vde em 9, pág 2), para 6íêilG dá @nta96m do p@o de
garan!ã Essàgaíantanáoéválda. d@to nospneus pãrâ ô.ibus e

tf,PoR.Í raiE - Ernl.. !. coídlçó.. do p..ü. {pr.úõ.., l.Í.gri-
d.d. d. b.nd. d. rôdre.n, do. 6.íc@ (l.tmls do pEu) . 116 t ló..,
.rl.tânc.t d. o.dá. oú d. dü6 obl.l6 .ncrvldor no do$ntD,
do.q..Lr) ..m9r. q!. íoLr .h.r.çó.! n. dkl§l5lll<Ld. rto v.lculo (êr:
vlbóa&. m dlncao, p..d. d. ntãbllldrd., r.ndanc.t ó. dorlva, tuldc,
.lc.) Coá.t ird. q!rlqu...lLãçao @ .v.ri. no. púu., @ tr c$ô d.
dúvld.., púu6 o Rer.nd.dor ou chrn.. tk.lll.tr.vó. do t.l.íon.

. con.uhâ o mlnu.l do proprl.úÍlo pr6 v..tí6r.! pE!.ó€B {ndl-
ád.! p.lo í.brldnt. ptÍ,..! v.Ícslô. E p.cüro.mp..go.

. Ca.o omrnurl náo..1êj. dl.pdiÉ|, con.ull.o R.v.nd.dorm.i!

-I

ITÍlELLT
A áma2ê.ã9ôm d6vê s6. í6ila 6h lo@É í.€s6, sêcos, @berlos ô coô
p€quôna incidéncja do luz. Náo d6ixê s6us pnêus, émârâs ou prclêloÍ.3

los pn6us do bicacl€ta monrados náo dôtm p6má.êcor íoB d€ uso p@

Émi.hõês, pá.â pnels que lenham désgasl€ na baôdá dâ mdâgêm
oiginal iguál ou supênor a 80%
Â gârânüà pÍ.'l'. várd. som€nre pâra a "rr v'dá'do pneu ou sêlá,
aquélá ântérior à suâ 1' rêío.na e é proporcional ao .esídoo
ramane@nle do dêsêôho ôa banda dê rodâqem, @íorc
.,llénos de cp64áo àbà8o F4ên ê,@ção os onêus paÉ @mi.
nhó.s é ôôib!s, qw poderào dêsírulãr d€sãÉnliaôá 1',eíoma,
de3d€ qua esla sêja làrtã dô scôrdo .m so pádóes PrelL êm
r€Ídmadorês cGdenciádos, cqa a Élação é íoÍnecida pelo nosso
sÉRvrÇo oEAÍÊNorMÉNÍoAocLrENrE (sac) 0300 723 76 38
A§ câmaÉs dê aí á prclsloBs PIRELLI g@m dê gárantia dê âlê 3 anos,
dosd6 quo no é$ das émâÉs dê a, nào .xistam mãis dê 3 @rcerlos
Os oíêus, .áro6 dê ar ê D@rêroEs qu6 apÉssntãÉm a€nas síão
anâlis.dos pêlG lécni@s d. PrÉllitu pêlo6 ,evendêdoÍes lei@dos páá
ês 15m, ou ainds por Orqánismo Cê.iifi€do.Edênciado pelo INMEÍRO.
Cáe vocé lênhâ qúálqud ÉdâMçãô €láliÉ es podulôs de nossa
íab.eção soliciramos q@ àíeminh€ *! pn4 d éma.as dê ár m
Rêv6Íúodd meis pórim @ Iiguê paE o (SÀC) Pú6llr 0800 728 76 34,
nde vocé srá insrruldo sobrc côm pro.eder sla rcclâmaçãô.
Nêsâ oponunidad6, o oraminádor indi€rá a Éue dâ ávariã. Cá$ eja
@slãtádo o d€lêilo ds Íabn€çào do poduro, á Pnel[ pr@dsá à
ropGição do b€m, @nkne 6 'dilé.i6 de .êposiçáo" ôspeciÍÉdG

No âto da mmpÉ, êxirà Notá Fisl 6 Éiête p@dolc esMdos e @m
apâróeâ envêlh*jdâ, úma vez que G pneus, independenlerenla de
uso, eí@ô 6n@rh€imenro dc lxnpoMtês quê 6 @dnuêm.
Os p.êus que uril@ah càmías dê ar ér'ou pot6ldes deverão s ápE*n-
làdc paÉ êxa@ Junlãmeôtê (m ess a@s$.ios Â íaltâ de apre*Ê
lação dêss bons (cámáÉ dê Í e poleld) pode.á pcjudi€r ou imp6si
Ulilar rcse anáris tá6iÉ, á@mtando a inapliebiliijade da gaÉ.lia.

C ánor d. t Dorháô
os produros mpôvadâftnto deíetu@ erão Époslos dá se§uinl6

.. p.Hs monradG àm @minhóês, Émi@tes, Éx,s, ô.ibus d q@is
q@ tutÍos vel@16 dê aplieçáo l:n6tial d prôlSssionã|, dorâdc d€
ple€s vêmerhâs @ náo:
..4. pâÉ dêlêío 6mpóvado ê vdiltcarto alé 3 (rés) m@s da

dâte dá (sp6. @m.L.g.Eic.l b.n.L rtê Dd.gE6
naô .úD.rlôr . ãr (vani. por cdto), o pnêu será Eposlo
sm qualqoàônusPaÉ o dênler @

..2. paE deíeilo @hprovãdo ê sif€do Í@ da @ndiÉo anlgnor, o
p@ $rá Épôsro po, our.o poeu "l)@'de mesro mêdida e lipo,
@brando-se do clienle o valo. @íespo.dente nâ dala da
subsrrtuição ao pêrôeôtúl de dês§astê rro preu rcclâmdo e
Éspeliws tIbúos

b. p@us mdlados 6m v€i@los de destinaÉnô [Ml {sêm âp]iÉÉo
co@rcid 4 prclisionâl)
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TIRCr,]rI{-4. Âr.r't RÀÇÃO E C()NSOLrDAÇÃO DA:
BARAI'AO PN T]tIS EI RLt,I
cNPJ 25.1 15.6131000r -03

NIRE 4t600466748

FÁBIO LUIS SZYCI{TA, blasileiro. maior. casarlo em regime dc comuuhão parcial de bens.

nascjiL.r:i :8 de marÇo dc I 98t). n:rtural dc Canrpo Muur:itr - Pr, errpresário, ponador da CNH

Cartcira Nacional rlc lltbilitaçâo n". ()0591(r35t)02 cxpcdttl:r pclo Dcrran - PR c Lla:1cirn dc

lrlcntirlaclc n' i -t-i6 b(tl-0 ll:jl ir); liitl-4'1. Ílsi(lcnlc c dotrieiliatltr à

Arerrrda lvlanoel Ribas,.lói(r,,\p0l,Centro, Ivlunictpiodc (irtartrpttava Pr.CEP85.055{10.
Rcsulre, na rtrelhor l-omra de direitr..r c cünsoatltc com o anrgol.033 e 9t1()-^ da l,ei n" l0 '106/02
c cm contbrmidatle com a Lei 17.441t201l, altt'r'ar a BÂRAl ÀO PNEUS EIRELI. com sedc c

foro na cir.lade dc Guar puavâ, no estado do Paraná. na rua Rotary, n'692, Bairro Sarltana, Cep

115.070-280, CNPJ 25.115.61310001-03, com ato constitutivo arquivado na Jucepar sob no

4 160()46(r74t{. pol despacho cm §cssão dc 0l rlc julho tle 201 7 e última altcração arquiYada nâ

Jrrc.;plrsobn"2019162t{980-pordespachoernscssàttdc ll deabril dc 2019, resolvc a}tcrar e

,.:,.rrsolidirr o ul,.r constitutirr.r conlbrtne cliiusulas c eondrçõus seguinLes:

(.t,ÁUSUI,1\ PITIIIEIRÁ
Rc-ratiÍlca-sc o cabeçâlho da segunda alteraçiru que cra: SEGUNDA ALTERAÇÃO DO

itl'O CONS'I'ITUTIVO DA: I-ABIO L. SZYCH'I'A - EIRXLI' CNPJ
25.115.613/0001-03, NIRE 4160O466748 e passa a scr: SECUNDA ALTERAÇÃO
DI i A1'0 CONSTITUTIVO DÂ: BARATÃO PNT,US EIREI-I. CNPJ
.l:. I i 5.1r I 3, 1!{}1} l -ii3. \ I ltÍ'l I I 6(,046í)7.1Ii.

( 1_,.\r sl r.§ s!-(;LrlD"\
R!.-iatilica-su o preanrbulo da segundâ altL'raçaro curtr tutl que erl: FÁBIO LUIS SZYCHT.{,
brasileiro. maior, casado em reginrc de comunhâo parcial de Lrcns, nascido à 28 de rnarço dc

I 980. nxtural dc Campo Mourào - Pr, cmprcsitrio, podador da CNH - Cartcira Nacional dc
l{:rbilitação n''. 00592635002 cxpr:dida pclo DctIan '- PR c Cartcira dc ldcntidadc n". 7.1,}ó.607-
() SSPi PR, CPF/N'Íl- 024. 197 7'\t)-44. residcntc c dunriciliarlo a Avcnida lVÍanoel Ribas. 4t,16.
.',..) 1il. ( c:tro. \Írrricrpro iie (iir.rrirpriava Pr. ('iiP Si {)ii (;lil. Rcsolve, nit uelltor iorntt dc

.iir!lio i.()n\(Jxr'rte c()rr o itrtiguI 0-]-l c 98()-^ du [-ci n" l().406ru2 c ctn conlonrtiditdc corn a

Lvr ll.-lil l0l l. altelar a I-AtsIO L. SZYCIITA - ElRLLl, cotn scde c lbro na cidatle dc

GLrarapuava, uo estado do Parariá. na rua Rotâry, Bu 692, Bairlo Santana, Cep 85.070-280, CNPI
2-5. I l5.6l3i 0001-03, com ato constitutivo arquivado na JucepaÍ sob n' 416004667'1ti, por
dcspacho cnr scssão de 0l dc julho de 2017 c última alteração arquivâds na Jucepar sob no

201 90857927, poÍ despaçho crn scssão (le 08 de mnrço dc 2019. resolve alterar e consolirlar o

âlr', cünstitulivo conlirrr]tc cliursulas c conrlições seguinlcs. Pass r ser tÁBlO l,UlS
S;,\( t{l \. hla.tlc I'r :ltiiiiti.,-.ii\ixl(}.:nt l'fgi,r1c,iL ((,nlL llt:-io plrct.il ,it hcns. nascitirl i ll(
lic.r)i,rio.ir r ()f(ll. nutLu:il dc (lurnpLl llloiiriur - l'r. ctitpt'csrtlro. portadot'da (lNIl - Clrncrra
\rrr,r:ri.r! rlr llabilitrrçrio n". 0()591(ri5()02 r'rpedida pclo Detrart PR c Cartcirâ dc ldentitladc

n". I 3.]6 (í)7-0 SSI'/PR. C PI-i Ml: 024.19i.7Ítr)-44, rcsidcnl(: e thrniciliado à Avenidr Manocl

'a'Out. 
+tr1(r, Àp 01. C'cntro. Municipio tlc (iuarapLnvir - Pr, CEP u5.055-010. Resolve. na

rurullrol fbrma rlc dircilo e consoilnte com o artigo L033 c 980-A da Lei n" 10.406/02 c r"'nt

cERrIEIco o REGISÍRo Êt4 02/05/2019 16:46 soB N" 20r.9?7?!5^50

iiàiâããiã, - rôitàa aió oe rolorlzorg cóDrco DE vERrFrcÀÇÀo:

11901965930. NIRE: 41600466748 '
aÀRÀTÃo PNEos ErRE!.r

IE,ÀNDRO úÀRCOS RAYSEL BISCÀIÀ
sEcB!tÁaro-GERÀ,,

clrRrrrBÀ,02l05/2019
,w ehP!êsâfacil PE 'qov'br

,uNT coMEncul

À valida.te destê docsenro, sê rq>r6s3o, fica sujêiro à cosprowâÇào cIê sus aut€nlicidâ<to Ôo5 !êsPâctivos port'is

t"ilããáa"-"""' iespectiwog- códigos dê vêrif icaçào



)
'ruRCElI{A ALTERAÇÀO § C()NSOLID^ÇÃO D^:

BARA'''AO PN Et-IS EIREI,I
cNPJ 25.r : 5.613/000 l-03

NIllti 41600466748

conlbrmi(lade com a Lei l2.44ll2ol l, alterar a B,qRATÀ0 PNEUS EIRELI, com sede c'foro
na cidadc de Guarapuava, no estado do Paraná, na rua Manoel Ribas, nu 463ó, Bairro

conrirdinho. cEP t(5.055-010. CNPJ 25. ll5.6ll(X)01-03. cont ato constitutivo arquivatlo nir

-tuccplr sob n" 4Iót)046ó7.1Ii. por tlesplicho cn; scssal() dc 0I tle .iu lho dc 10I 7 c ültima rltctaçàtt

arlliri\ii.li, na .lrrccpitr sirb rl' ?t) l!)01i5792 ,-. por dusprieht, .;rt scssiio tle 08 tlt ntar'çtr clc .1019,

!r:tI.,tr:tL .l.irt5ulJs (, .\''r'rlr\ir'\ ri' 11irtle'

C Lr\USt.l LÁ'If, RCf,lltA
Fica rlterada r cláusula primeira da segunda alteraçiio ato co_nstitutivo quc passâ a ter 3 seguinte

rctlaçIo: A prL'scntr.: girará sob a denominação de BARATÁO PNEUS EIRELI' conr sctlc na

rua Mirnoel l{ibas, n" 4636. Bairru Conratiinho. CEP 85.055-010. Mtrnit'ipio de GuarapLrava'

cstadu tlo l,aran.h. podentio. u tlualtluur tcmpo. a crileriu tlc sett litular. abrir ou fechar fitiais cm

qualqLrer partc rio terril(irio Nacional.

l'ernrânecçl) inalteradirs ls dcrnüis cláusulfls vigcnlc§ q[e nrjo colidircnl corn a ptescnle

alteraçâo.

TERCEIRA AI,TT]RAÇÃO E CONSOI,IDAÇÃO OA:
B^RATÃO PNELIS T]I REI,I
c\ PJ 25. I I S.ó1.1/000 l-{}.1

NIRL lI(r00466'r.1u

FÂlJlO LL.llS SZYCtl l A. brlsilci:o. rnaioL. casatlo cm rrqirttc r.lc cutnunhào pat'cial dc bens,

r:ascido à 2tl de nrarçt.r de I .9E0. llatural dc Carttpo Moutiro - Pr, cmpresário. portatior tla C'Nl I
( arteirr \a,;ional cle Habilitaçio n'. 00592ô35002 cxpcdi(h pclo DetÍan - PR e Cartcira dc

ldentidatlc n". 7.136.ó07-0 SSP/PR. CPÍriMl' 024.197.189-44, residente e domiciliado à

Ar cn ida Manoc:l Ribas. 4636. Ap 0 I . C'cntlo. Municipitr dc Guutupuava - Pr. CEP 85.055-01 0

Rcsolrc, na rnelhi.rr lirrnta clc tlircito e collsoitntc conl o lrtigo 1.033 e 980-A da Lci n'10.40ó102
c enr conlbrmidade com a L ci I 1.441./20 I I . irltcrar t- consolidar a BAITATÀO PNIIUS EIRELI,
uour sctlc c li)ro nâ crtladc dc Guarapuava. rlo cstado do Paraná. nâ rua fv1ânoel Ribas, n" 463(r.

Bairro Coirradinho, CIjP 85.055-010, CNPJ 25.115.61.]i0001-0i. conl alo cousti(utivo
arquivadonrJuccparsobn"4l60046(iT4S.pordespnchoentsessãode0ldcjulhode2()l7u
últirnr alteraçào arquivada na Jucepar sob n" 20191 62tt98tt, por dcspacho em scssão dt' ll tle

abril cle 2019. confrrrmc cliiusulas c condiçires scgLtintcs:

CI,AUSUI.A PRI}If,IRA _ NONIE CONTEII,CIAL
,,\ l)r'esdnlc gilirr1 sr-,b 1 ctcno nr i nrr5 .it' clc B.\R \ I'Ào P\F.tls ElREt,l, com sL-dc ra l].1íl

)í.11.)cl l{ioil". rt'.l(-,1ô. llirr; r':r ( onrirtlirho. ( l I, l.: t}5i -(i I(}. \lrrnicipio dc CiuaÍapuirva, §stado

il: Parirra. poclcldo. l rirralqrrcr tcutpo. it critttio (l. rcti titLtlar. lbrir rrtt icchar Íilirris cnt

rpulquer i:rartc do tcrritririo Nacionul.

CERfIEICO O REGISTRO EM g2/05/20L9 16:{6 SOB N" 20192124550
iãüãàôIp , 

'ràziãl sso oe rolollzorg' cóorco DE vERrFrcÀçÀo'
11"901965930. riIrRE: 41600a66?{8
BÀrÀTÀo PNEos Eta.ELr

r,EÀNDRO litÀRCOS F.ÀYSE,, BISCÀ!À
sEcaErÁ8ro-cE3Àl

crrRrfraÀ,02l05/2019
xw. ê!Pr.safÀci.l. PE. gow.br

r#r
I ,tlNrÀ cor.^ErcÉL I

I oo PÀraN I

Àvà1idàdêCtêstedocÚ6n!Ô,..iúp!êgso/fj.cAêuj.itoàêoúPEovsçãod.sutaut.aticidâ.!ênosEêgp.ctiwo!porlâj.3
'"i"ã"Áaã 'à"" 

í""p'ot'""s- "odieos 
dê werifiêaçáo
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-tIiRCEIRA AI,TIiRAÇÃO tr CONSOLIDAÇÃO DA:
BAltAl ÃO PN Etls lllRULI
cNPJ 25. I 15.613/0001-03

NIRE 4160046ó74{t

(-.I,IiI]SI.JI,A QUARTA _ DO CAPÍTAL SOCIAI'
0 capiral social c dc RS i00.000.00 (Ccrn Mrl l{cai,(). kllírllnenle inlt'gralizadus nesle to cm

nroctla errrcnte tlo país.

('LÁr suL,\ QUIN I'.4 - DA 
^Di\ll\ls'l'RAÇÂo,\ enrprcsa será adrrrinistrath pelo sru titulirr. FÁBlo LLIIS sZYCll'I A, a qucnr caberá dentre

rurr;ls .rtribürçõcs, a represr-ntJçào ítiva c passiva, judicial e extrajudicial, t.lesta EIRELI' sendo

a rcsponslbilidadc do titlrlar limitada ao capital intcgralizatlo.

CLÁUSULA SEX.I.A _ DO EXERCICIO SOCIAL
O rómrinr-r rlc cada crercicio social scr/t encerrado cru -1 I de tlezcnlbru do ano civil, eorn a

apresrntação tlo balançtl patrimonial e rcsultado econôInico do ano Íiscal'

(.LÁT sT,LÂ sí:,I.IM,\ _ DA DECLARAÇÂO
Dcrlsrr 0 ti1tllaÍ dâ IilRIILI, para os devitlos Ílns e eíêitos dc direito, que o mesnro não partit:ipa

rlc nenhutnr otltra cmprcsa. pessoa jLrridica llcssa modaliilatlc

CI,ÁUSU I,/T SEGUNDA . OBJETO SOCIAL
A curprrsa tcrr por r>bjuto a atividaclc dc conrcrcio varc.iista dc pneumáticos c câlnaras-de-ar.

retiluna tle pncumáticos usados. comclciu varciista de pcçor c accssÚtios novos para vciculos

âutomotore;, scrviços de alinhamento e balanccatnento tle veiculos automotores, de borracharia

e dc ilstalação, Inanutsnçào c rcparaçào de ircessórios para veiculos âutomotores'

CI,ÁUSULÂ TERCEIRA _ PÀRAZO DE DURAÇÃO
A cmpÍcsâ iniciou suas ativida«les enr l0 dejunho de ?016 e o prazo de duração é por tempo

indctsnninado. É garantida a conlinrridatlc rla pcssoa .jur itlica tliante do impcdimcnlo por lbrça

tairtr oLr impcdilncnlL) tcntpt-rr:iriO Otl pcrÍnAncnt€ do titulsI. ptldcndO a entprcsa ser alleracla

parl alcndct uttla nova siluaçiitl.

( r.Ál.sL1.1\ ol'Í'A1,',\ - D,\ RIa§l'o\s;\Bl L IDÂl)!'-
,\ rcspi:;sribiiiclal,: d9 rrtu iar c lirnrtrrtll lo citpital intcgrrriiz.iclo tla t:llplcsa que se'rá rCgida pclo

r,:girnc ju".i,Jico da crnprcsa L-inritada c suplclivanrcntc pcla ici da Socictlatje Anônima.

CLÁUSUI,A NONA - DO DESEMPEDIMENTO
c) tihrlxl.declâra sob as pcnas da lei, quc nio cstá impcdido, por lei cspccial, e nem condcnado

.u qric sc ertcontra sob os efcitos de condetlaçâo. qut o proibl tlt excrcer a administraçào dcsta

IllR-llLl. bcnr como nào está rnrpediclo, ou em vl[tudc tle condcnação crinrinal' oll POr se

cnconlrar scrtr 0s eÍ'eilos dcla. I Pena que ve<ie, aintla tluc tcmporilriílll'lcntc' o itcesso :l cillgoJ

pirblitos r.ru clirne tãlinrr:nÍar. dc prcvaricaçào. peitl ou sLtbotno, concuss:itl. Pcculato, otl conÍrx

a ec,lnomia popular. c()ntra o sistenra ltnancciro nacional. contra normas de defesa de

r&i
I trrNtÀ coMErc[A! I

I oo P^r^N I

cERTrFrCo o REGrsrRo Üt 02/05/2079 16'46 SOB N" 20192124-550
iiôioiãiõ, -rgzrils5o DE 30/04/201e cóDrco oE vERrFrcÀÇÀo:
11901965930- NIRE: 41600466748'
BÀ3ÀTÀo PNEúS ErREÍ,r

I,E"ÀNDRO !úÀRCOS RÀISEL BISCÀIÀ
sEcREIáRÍo -cERÀr,

crrRrÍrÀÀ,02l05/2019
{w.êtplcsâfacil Pr.gov bÍ

Àvlli.Lad€dêstêdocuGoto,3êi.úP.es!o,licâBuJ.itoàcoq,rowã9ãod€.uaâÚt.ntici.tÂ.i.íos...lÉctiwospolt.ilr"rt*;a" aeus iesPêcti*os cóctigo! dê verificÀçáo
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TERCEIR.\ ÂI,Tr;RAÇÀO E CONSOI,IDAÇÃO DA:
BARATÃO PNEUS EIRELI
cNPJ 25. I 15.613/000 l-03

NrRE, 41600466748

concorrênc i0. contril rs rc llça)cs de consonlo. íé pirb lica ou a propriedade. (Arl I .0 I I . § l'.
{- r. ,1(t0: l

cLÁUSL;LA DúCIMA - DO PoRl'E
DEa-'LARAç ÀO - Declartt sob as penas da Lci' quc sc cntluadm na condiçâo dc emprtsa de

pequcno porte, nos termos da Lei Conrplementar n'. 123, de l4l12/2006.

CI,ÁUSULA DÉCIMÂ SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro de Guarirpuava. Estado dg Paranii, para resolver quaisquer litigios OriundOs

do prcscntc ,{to Constitutivo dc FllRELl.

O instlurnunto rlc Contrato dc EIRELI, sçrá assiuadt: cm ürna via qttc será arquivada na Junta

Comcrcial do Paraná-

Cuarapuava, 26 dc abril dc 201 9.

FABIO I,TIIS SZ-\'CHTA

CERTIEICO O REGISTRO Et O2/O5/2O19 16:46 SOB N" 20L92124550
i"ôrõàóió' 

-riiiãrs50 
DÉ 30/04/2ore. cóDrco DE vcnrrrcÀÇÀo:

11901965930. NrRE. 41600466?48.
BÀFÀrio PNEUS Eraal.r

,_v_IIYII
I ruxa couercw- II oo PAnÂN I

LE]ANDÊO MÀRCOS B-ÀYSEL EISCÀIÀ
sEcF,ÉÍÁ!,r o- cEaÀr-

cuRÍTrBÀ,02/05/2019
xxv. €írpEesâf.ci I . P! . gov br

À v.licrâalê d€3t..roc@nro, 3ê iEpr€sso, fiêâ !uj.i!o à co@rowaÇáo dâ !u! âutent!êidÀd. Do! r€3P6clivo5 Poltaia'
Infolmndo sê\,! !êlPêctivos códigos dê vôrificÀÇáo
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL

ESTAM DA PARAIBA
CAFÍóRIO AZEVbO BASTOS

FUNDADO EM í888

pRtMERO REG|STRO clvtL DÉNASctMENTO eôarros e inr-vriúo úcesluwros' |NÍEROçÔES ETt rE-AS oa coMARcA oÉ

Av Epitácio Bessoa' 1'145 Bairro dos Estados 58030-OO João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 i Fax: (83) 3244-5484

http://w w w.azevedobastos not br

ÉrÍEil: cartorio@azevedobastos not br

DECLÀRAçÃO DE SERVIçO DE A,ÍENNCAçÃO DNCTAL

Declaraçâo.

Código de Consulta de§ta Dsclaração:822503

a consulta desta Declaraçáo estará disponível em nosso site até l4lO9/20'19 09:58:50 (hora local)'

'Código de Autenti çaçào Digila|, 792222091 7'1604000'1 09-'1

,Lêgistaçóes vigentes: Lei reoerat nii.sãsts+, L"ireo"rat n" 10.406:2002,l,46dida Provisória n' 22OOI2OO1, Lei Fêd6ral no 13'105/20'15' Lei

àta;*r 
"" 

8.72112008, Lei Estaduat no '10 132/2013 e ProvirÍEnto cGJ N" 003/2014'

o Bel. válber Azevêdo de Mranda cavalcanti, oficial do ptirneiro Rêgistro civilde I\,ascinEntos e Óbitos e PrÚatÚo de casarÍEntos, hterdiçôes e

Tutêlas com atíibuição o" aut"ntica, 
" 

,.""ont ecEr firnras da consrcã de João Pessoa capital do Estado da làraiba, em virtude dê Lêi' etc"'

oECLARA para os dêvidos fins de darêito que, o docuÍEnto em anoxo identificado individualíÍEnte em cada cÓdigo de Autenlicaçáo Digiíal' ou

ia,Jeriou's"qucn"iu, foiautenticados de acordo comas Legislaçóes e norrnas vigentes3'

DECLARo ainda que, para garantÍ transparência e segurança jUrHica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços do l\lotas e Rêgjstros

do Estado da paraiba, a Conegedoria Gãrãiã" .ru"tiçu""o1o, o'provirÍEnto 6GJPB M oo3/2014' deterÍÍinando a inserçâo de um código em todos

os atos notoriais e registrais, ,""i., ""J" 
Seo ógital de Fiscalização Btrajudicial contám um código único (por €xenrplo: salo Digital:

AI,C12345-X1X2)e deS§a fOrrÍE, caoa autenticagáã processada pela nossa óerventia pode ser conÍiÍrÍEda e veriÍicãda tantas vezes quanto

Íoí necessário através ao site ao rriouÀioe Jusriça do Estado da Iàraba, endereço htlpJ/corregedoria.tipbius.br/selo-digitat/

AâUtenticaçãodigitaldodocurrEntofazprovadeque,nadataehoraem-queelatoiÍealizada.aêTTpTosaFABRECAPAGEI.ISDEPNEUSLTDA
tinha posse de um docurnento 

"oa 
ã" *"*" caracteíbticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sêndo da erÍpresa FABI

REcApAGENs DE pNEUs lron a respãnsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docuÍEnto apresentado a este cartório-

Esta DECLARAÇÀo foi enitida em 22108/2019 09:12:45 (hora local) através do sisleÍE de autenticação digital do cártório Azevêdo Bastos' de

acordo com o Art. 1o, 1Oo e sêus §§ rJ e Z" Oa l\,4P 220ó12001' coÍP taíbém' o docurnento elêtrônico autenticado contêndo o Grtificado Dgilal

.lo titlrtar do cartório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado diretanrnte a erpresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LToA ou ao cartório pelo

endêreço de e-Ímil autentica@azevedobestos not br

Iàra inforr,ções rnâis detalhadas deste ato, acesse o site lgpj]hllçlgital.azevedobastos.not.br e inÍoÍrne o côdigo de consulta desta

o Íeferido é verdade dou fé

CHAVE OIGITAL

ooo05b.1d734Íd94f057Í2d69fe6bc0sbad895899dc643d3cc876f4í5babf87a 
19d4b00328124f9e563c88da3b9a234d32cd291 5e6954ô904e4e5d4

2acge1 6521 e21 d2dd0c6932d34289976da5c 1 49bb

rcP
EÍrúl

Prúil.l.i. ú RâPidk I

r.r§. PlürL.r 
'a 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA PáqINA: OO1/ OO1

cortificamoa quo as inÍorm9çóar âbalro contiam doa docuÍxntoa arqulvedos nott Juntâ Comercial e §áa vlgsnlet

na data dâ tua axPodlçào.
Nomô ÊmpÉ3arlal
BAiAÍÁO PNEUS EIRÉLI

NAIUTqZA JUíi'IICA: EUPRESA INDIVIDUAL OE RESPONSABILIOAOE LÍOA

Núm€ro dê ldsntlÍlcnçào do Registro de CÍPJ Oata d. Arqulvamento do Oata de lnlclo
Empresas - NIRE (Ssde) to Conatltutlvo de Atlvldado

41 6 0046674-8 25.115.813/0OO't-03 01/07/2016 10/06/2016

Éndeíeço Complêto (LogÍãdouío. No e Complomento, Balrro/Oistito' Municlpio, UF, CEP)

AVENIDÂ Mano€l Ribas, 4636, Conradinho, GUARAPUAVA, PR, 85.055'010

Objsto
Í0m por obrgto a atlvidado da comeÍcl9 vaÍ9rlrtâ d! pnoumâtico! a câmgrls-do.aa, raíolma alo pnoumállco6 uladoa'
comdrcio v;reiisra dg poças 6 tçg!!ó,roa noioa pâÍa valculoa automotoÍes, aorvlçoa do alinhgmonto o t}!lancoamanto do

vgiculog autoáotores, do boÍ'lchrala o da inltrlação, manutonção o rgpâÍaçào do lçaa3óriog poÍa valculoi aÚloÍnotorô3,

Capital: R§ 100.000,00

{CEM MIL REAIS)

Capital lnt€gralizado: RS

(cEM MtL REA|S)

Titular
ÀeEgçEE

FAAIO LUIS SZYCHÍÂ
024.197.789{4

l.i
LEANORO MARCOS RAYSEL EISCAIA

SECRETARIO GERAL

100 000,00

Mlcro€mpÍgaa ou
Empr$. da Poquono Porto

lLel n" 123/2000)

Empresa da p€qu€no Poíte

Prazr'doOuragào

lndstóÍiriiíâdo

lnlcio do
ü!tríê19
í0/0&2016

a.

I9,lntqo_09
tsôidito

xxlixrxxxxSim

Último Arquivamento

Dat r 02105/2019 Numero: 20192724550

Ato ALTFRACÂO

Evento 1s): ALTERACAO OE DA0OS {EXCETO NOI\4Ê EMPRESARIAL)

coNSoLroaÇÃo oE coNTRÂTo/ESTAÍUTO

RE-RATIFICACAO

Sltuaçào

REGISÍRO AÍIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

GUARAPUAVA. PR. 1ô de âgosto de 2019
,.1

lllfi rll liltlllil il r liltl lltll ill il
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PRTMERO RÉGISTRO CIVIL OE

REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓR'O AZÉV ÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

NASCIMENTO EÓBITOS EPRIVATIVO DECASAMENTOS' INTEROçÔES ETUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, '1145 Bairro dos Estados 58030-00' João Fessoa PB

Tel : (83) 3244-5404 I Fax' \a3) 3244-5484

http://w w w.azevedobastos not'br

E-rnail: cartorio@azevedobastos not br

DECL/ARAçÃO DE SER\r'IçO DE AUTENNCAçÃO DISTAL

O Bel. Válber Azev êdo de lúiranda Cavalcanti, Of icialdo PrinÉiro Registro Civilde NascinEntos e Ôbitos e Rivativo de CasarrÉntos' lnterdiçôes e

Tutêlas com atribuiç áo de autenticar e rêconhecer ÍirrÍas da ConÉrca de João Pessoa Capital do E§tado da Paraiba, em virtudê de Lei' etc

DECLARA para os devidos fins dê direito que, o documento em anexo identificado individualnpnte em cada cÓdigo de Autenticaçáo Digitall ou

IJr.J"riou'r"qrcn"i", foiautenticados de acordo comas Legislações e norrnas vigentes3'

DECLARoaindaque,paragarantÍtransparênciaesegurançajulídicadetodososatosoriundosdosrespectivosserviÇosdeNotaseRegistros
do Estado da tàraiba, a corregedorc oíãi o" Lrr,iç"ioitou o ProvirÍEnto ccJpg NF oogtzot+, o"t"rminando a inserção de um código em todos

os atos notoriais e registrais, """'., 
JrJu ê"r, ógital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: selo Digital:

AÍJC12345-X1X2Je dessa fornE, caoa auienticaçaã processada pela nossa servent,a pode ser confirÍEda e veÍifrcada tanta§ vezes quanto

foÍ necessário através Oo site Ao friuuriaii" Ju.tiç" aá e"uao aa làraiba, endereço http://corregêdoria.tjpb jus br/sêlo-digitav

AautenticaçãodigitaldodocuÍÍBntofazprovadêque,nadataehoraem.quêelafoirealizada,aerrpresaFAB|RECAPAGENSDEPNBJSLTDA
tinha posse de um docurnento "", 

àJ 
"."r*"'características 

qu" ro,u. ruproar.ldas na cópia autenticada, sendo da enpresa FABI

RECAPAGENS DE pNEUS UrOn a respãisuo-iriàuà", ,:ni"u 
" "*"tusiva' 

peta idoneidade do docurnento apresentado a este cartório'

Esta DECLARAÇÃO Íoi enitida em 28/08/2019 l4:06:37 (hora local) akavés do §isterna de autenticação digital do cartório Azevêdo Bastos' de

acordo com o Aít. 1o, 1oo e seus 59 r. " 
ã" o, Mp 220à12001, conn tanroem, o aocuírEnto eletrÔnic; autenticado contondo o certificado Dgital

do titurar do cartório Azevêdo Bastos. poderá ser soricitado diretarnente , ".pÀ, 
rlB RECAPAGENS DE PNzus LÍDA ou ao cartório pelo

endereço de e- Ílail autentica@azevedobâstos not br

para iníornEções mais detalhadas deste ato, acesse o site bEpjJ&gtllgital.azevedobastos.not br e inforrne o código de consulta desta

DeclaÍaçào.

Código de consulta desta Declaração:1326602

A consulta dêsta Declaraçâo estará disponÚel em nosso site até l6/08/2020 15:24:36 (hora local)

l::Íi:#;tffH"""X'.:l?::1,:l::l:3:;;1:'J"11[:; "" !o:12u]?22?'r\,edida 
Provisória no 22oot2oo1'LeiFedêrarn' 13105/2015' Lei

e.tiuurÁ" 8.721í2008' Lei Estadualno 10"132/2013 e Provirnento cGJ N'003/2014

O referido é veídade, dou Íé'

CIIAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bco5b63e0be7o5886oa 
1 304977b0ac948d8be,1a3b2f344d06750e6a68a88e20425 

aa82cd2915e69546904e4e5d4

a2âcge1652e0526296874395a90f 0bb685a21 e3dec

t Íüdôai6! da alFjalk

ia.alí. 9Brrô.h *' 2 2u&!,

ICP
3râÉil

4.-.-t



Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

confira os dados de ld6ntificação da Pessoa JurÍdica e, se hou\êr qualquer di\ergência, proüdência junto à

RFB a sua atualização cadastral.

A informaçáo sobre o porte que consta neste compro\ante é a declarada pelo contribuinte.

Apro\ado pela lnstrução Normati\a RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia l5/08/20í9 às í3:50:23 (data e hora de Brasília)' Págioa.'ll1

i voltar 
I

s REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

01t07 t2016COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S

CADASTRAL
ITUAçÃOrrrúúeao or rr.rscnrçÀo

25.'t15.613/0001-03
MATRIZ

BARATAO PNzuS EREII

riruro oo esrrerLEc rv eNÍo ( NoM É o E FANÍASIA)
EPP

cÓDrGo E oÊscRrÇÃo 0AAÍlvloADE €coNôM caPR|NqPA!

45.30-7-05 - comércio a varêjo de P neum áticos e câmaras-de'ar

COOIGO É DESCR ÇÃO D'§ AT \,IDADESECON ôMcas sEcuNDÁR1As

22.12.9-OO - ReÍorma de pneumáticos usados
45.20.0-04 - SEÍviços de alinhamento e balancsamento do vêículos automotoros

45 2 0 -0-06 S Íço s d b I I achal ia para tcu lo au to t I

i d I ta lação te ção I e palaçáo d a s r ios par I s a u t oto r
45.20 0 -07 Se ( ç s n s a

30 1 0 3 c j dê p ç s ac S s tos s paí e cu os a to to I s
45. m I a a

cóD Go D ESC rÇÀo
=zÂ

a c

2 30- 5 Em p n d ivid u a d s p n s ab i tid ad L it da (de Natu I za Em p r I

AV MANOEL RIBAS

85.055-010

er.r o ea eço erernÔn tco

AÍENDIM ENTO@i,l IC HE.C.COM.BR

COMPLEMENÍONÚMERO

4636

CONRÂDNHO GUARAPUAVA PR

TELEFONE

\42) 3624-2244

ENÍE É EDERAT vo RESPoN§{€L (EFR)

SlTUAçÃO CAOA'STRÁT
OATA DA SIÍI]AçÀO CADASÍRA!

0110712016

rvlOTlvO O E S|ÍUAÇÀO CAOASÍRAL

siruAÇÀoEsPEcaL
OAÍA OA SIÍUAÇÀO ESPEC IAL

Consulta QSA / tal Social



BRASIL Acesso à informação

t

Participe Serviços Legislação Canais

J g ne<eitaFeaed llb CERT'DAO

MINISTÉRIO DA FAZÉNDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nâcional

cERrDÃo NEGATIVA DE DÉBlros *.t^lx?.*âof, rRlBuros FEDERAIS E À oívlDA ATtvA

Nome: BARATAO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.íí 5.613/0001-03

-E p."o 
"r"r 

o"o,n"
lfil p"" ,*pi"'i;"

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

,à.-p-.ãúi,oro" oo sujeito passivíácima identificado que vierem a ser apuradas, é ceíiflcado que

não constam pendências "rn.", 
noÃ", |.ãl"tiu"r, créditos tributários administrados pela Secretaria

iã-ãã"ãtã i"J",àt do Brasil tniài-L a in"crições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) lunto à

PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)'

Estacertidãoéválidaparaoestabelecimentomakizesuasíliaise'nocasodeenteÍederativo'para
i"d;r-;;;ô;;" ; úàos puoricoJãããàri"út,rúo direta a ete vinculados. Refere-se à situação do

.rl"ii"-;r;.i;;;; arúito ãa RFí;;;ÊôÉú " àbr"ns" incrusive as contribuiÇões sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrato unico do art 11 da Lei n" 8 212' de 24 de iulho de 1991'

A aceitação desta certidão êstá condicionada à vêrificaçáo de suã autenticidade na lnternet' nos

endereçós <http://rfb gov.bÊ ou <http://www pgfn gov br>'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBi PGFN no 1 751' de 211012014

Éíiiiãã a" og:02:22 do dia goloT t2019 <hora e data de Brasília>'

Vállda alé 26101t202Q. :/
cáàúo oe contÍole da certidâo: 't88D'CBD4 A517'A750

Qralór"r ra.rra ou emenda invalidará este documento'

Nova Consulta



Volta r lmprimir

G,,IXA
CAIXA ÊCONÔMICA FEDERÂL

Certifi cado de Regul aridade
do FGTS - CRF

Inscrição: 2s.11s.613/ooo 1-03

RAZãO SOC|AI: BARATAO PNEUS EIRELI

;;ã;;":;; AV MANoEL RTBAS 4636 / coNRADINHo / GUARAPUAVA / PR /
- 8s055-010

AcaixaEconôrricaFederal,noUsodaatribuiçãoquelheconfereoAÍt.
) a, L"i a.o:6, de 11 de nBio de 1990, certifica que' nesta data' a

;;;;; r;i., ioàntiricaaa encontra-se em situação regular perante o

iuÀoo o" Garantia do Tenpo de Servico - FGTS'

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

ãruLor". débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos'

iecorrentes das obrigaçÔes com o FGTS'

validade:16/08/ zlrg a !1rl}gl]2ltg .'/

certificação Númeto: 20190816035608535621 1 5

Infonmção obtida em 19/08/2019 10:14:38

a utilizacão deste Certificado para os fins previstos em Lei

;"";;;-à-d; 
-a- -verificação de autenticidade no site da

www.caixa.gov. br

esta
Caixa:



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa "/
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 02033í456{0

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 25.í í 5'613/000í -03

Nome: BARATAO 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 secrêtaria de

Estado da Fazenda, constatamos Àão existir pendências em nome do contribuinte acima identificado'

nesta data.

obs':EStaCertidãoenglobatodososestabelecimentosdaempresaerefere.Seadébitosde
natureza tributária e não tributáia, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

,/
Válida atá 26t11t2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet

www.fazenda.Pr.gov.br

Enih<ta vB lateiP'l Púdha (29n t/2O19 11 33:32)

t
r



PREFE URA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Socretauria MuaiciPal da Finaaças

Rua Bn'gadciro R och* 2777 - Ccntro

,/
CERTIDÃo NEGÂTIVA 23994 /2079

N": 4636 CoNRÀDINHO

Certificamos para os devidos fj'ns, atendendo soliciEaÇáo' que o contr'ibuinte acima

identificado náo possui aéritã" iributários pendentes junto a fazenda pública do

ú""i.ipio de Guaràpuava até a presente data'-
com a localização acima aáã"iiit,-iiãt ressalvado o direito da fazenda Púbrica

Municipal- de cobrar aeliaá""pâ'i!'i;;";;; àonstati'os' mesmo referente ao pêrÍodo

nesta certidão comPreendido '

Ã presente certidão é váIida por 90 (noventa) dias, a contar da data de êmissáo da mesma'

cuarapuava, 17 / 08 / 2Al9

CÓDÍGO DE AUTENTICIDADE 88432'7 L80884321

CÔNTRIBUINTE : BÀRÀTÃO PNEUS EÍREI'I

CPE/CNPJ:25. 115. 613/0001-03

ENDEREÇO: AV. MÀNOEL RIBAS

EINÀLIDÀDE: Ínexi§tência de Débi tos



02109t2019 Download Certidâo

ceÉidão vÁLIDA,

Clique no link âbáixo pâÉ visuâlizâr o documenlô

Vl!uâlizar

7J-ásúíl&; xq§aÍ I

você deverá ternm soíwarê capâz de lêr
arqlivôs POÊ inslãlado em se! equipamentó

caso vocó háo o lênhá ihslálado,
.lique na ígura ao lâdo pa.a bâixá-lo.

cidadao.guârapuava.pr.gov.br:8080/cidadao/servlêVbr.com.cetil.ar.ivllê.hdownloadcertidao?2019'23994, D 1t1



Página 1de 1

PODER JUDIC 1ÀRIO
JUSTIÇÀ DO TRÀBALHO

,/
CERTIDÃO NEGÀTTVí DE DÉBITOS TR.ABALHISTÀS

NOME: BARÂTÀO PNEUS EIRELI
(MÀTRIZ E EILIÀIS) CNPJ:

Certidão no; L7 41167 62 / 2019

Expedição: 15/ 06/2079, às 11:21:28
vatj-daae, LL/12/201'9 /- 180 (c.nto e oitenta)
de sua expedição.

25.115.613/0001-03

dias, contadôs da data

Certif ica-se que BÀRÀTÀo PNEUs ETREI,T
(MATRIZ E EILIÀIS) ' inscrito (a) no CNPJ sob o n"

2 5 . 115 . 613 / o O o 1- o 3 , NÁo coNsEÀ 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 AdminÍstràtiva no 1A7O/201'l do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 201-1'

os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabatho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expediÇão'
No caso de pessoa jurldica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão

a todos os sêus estabefecimentos, agências ou fj-Iiais'
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Ínternet (http: / /www ' tst'jus'br) '

Certidão emit j-da gratuitamente '

INFORMÀÇÃO IMPORTAI{TE

Do Banco Nacional de Devedores TrabaLhistas constam os dados

necessários à identifícaÇão das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perantê a Justiça do TrabafhÔ quanto às obrigaÇÕes

estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recôlhimentos previdenciário s, a honorários ' a custas ' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trãbalho ou ComissãÔ de conciliaÇão Prévia'

Dúvrdas e sugestõês: cndrGrs! ju5 br



REPUBLICA FEDERAT]VA DO BRASIL

ESTADO DO PARÀNÁ

COMARCA DE GUARAPUAVA

ÔFICIO DISTRIBU'OOR JUDICIAL

AVÉNIDA MANOEL RIBAS N" 5OO ' FORUM ESÍADUAL ' VILA

SANTANA

GUARÂPUAVA'PR - 85,070.1 E

TITULAR
NERY REGIANI OE MACEDO

JURAMENÍADO
RÁOUEL REGEÁNI OE MACEOO LUSÍOZÂ

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada' que revendo os livros e arqulvos

de distribuiçáo Açôes de rnLÊúrÀ, coNcoRDATA' RECUPERAÇÃo JUDICIAL e

EXTRAJUDICIAU soU minna guarda neste carlório, verifiquei NAO CONSTAR ne-

nhum registro em andamento contra:

BARATAO PNEUS EIRELI EPP

CNPJ25.115.613/0001-03,noperÍodocompreendidodesde02/01/1991'atéapre-
sente data

lrillilllli llilillilllflfl1Iilllll ilil ilililffi nil1il|llllüillfi llllIlll
ARAPUAVA"/PR , 05 de Agosto de 2019

REGEANI EDO L

cu§tas - R§ 36,44
Página 0 001/ 0 001

Qudtquor íasuts ou ontÊlinha lomorá nÚla

,/.,,Í t{ JUüi (-

\a t,
,UA\,À;9

c'tiiühú 03 dâdô. do aló 6m: hne.://sôrod

609540837-1

de F se izâção TiPo Nomãi C

vâtoÍTotardoAo R§ {,42



PRIMERO

REPÚBLICA FEDERAÍIVA OO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓÊO AZÉ\./bO BASTOS

FUNDAOO E'ú IEEE

REGISTRo CIVIL DE NAscIMENTo E ÓB[os e pruvlrvo oe cIsAMEI'IÍOS, IMTERIXçÔES ETI.,ÍEAS DA COMARCA DE

JoÃo PESSOA

O Bet. Válber Azevêdo de Míanda Cavalcanti, C{icialdo frinÊiío Regislro Ovilde MscinÉntos e Óbitos e ftivâtivo de CasaíEntos' hteídiÇões ê

Tutelas com atribuiçêo de autenticar e reconhecêí firnÉs da coÍErca dê João Fessoa capital do Estado da Paraiba' em virtude de Lei' êtc '

DECLARA para os dêvidos fins de direito qu6, o docuíYEnto em anexo identificado indÚidualrÍÉnle em cada código do Autontcaçáo DigiÍal' ou

na Íeíerida sequêncÍâ, foi âutenticados dê acordo com as Lêgishçóês e norlrEs vEenles''

DECLARO ainda que, para garantÍ tran§parência e segurança iurilica de todos os atos oriundos dos respêctivos serviÇos de l''lotas e Registros

do Éstado da paratua, a cor.egeaoria ceraiàe .tustiça-eoitou o'Rovinento çGJPB M oo3/2014, detêríinando a inserção de um código em todos

os âtos notoriais e registrals, assim, cada Seb úgitat de Fiscâlização átrajudiciai contém um código único (por exeÍnplo: Se'lo DigiÍa';

A8C12315-X1X2) e desSa fOrnA, Caoa aUtenticaçãã processadâ pela nossa sêrventia podê seÍ confirrÍÉda e veríicâda tantas vezes quanto

for nêcessário atraves do site do Tribunatde Justi;a do Estado da Íàraíba, endereço httpJ/coíregedoria tjpb ius br/selo-digiiay

AaUlenticaçáodigitatdodocurrEnlofazprovadeque,nadêtaehorêemqueelaÍoirealizada,aernpresaFAB|REGAPAGENSoEPNEUSLTDA
tinha posse de um docuÍÉnto corn as Ínôsíâs câraclerbticas qÚ6 íoÍam Íeproduzidas na cópiâ autenticada' sendo da eÍpÍêsa FABI

RECAPAGE,.IS DE PNEUS LTDA â responsabitidade, única e êxclusú4, pola idoneidade do doculrEnto âpresentado â esle Cartório'

Esta DECLARCÇÃO íoi emtida êm 28/08/2019 14:32:10 (hoÍa local) através do sistenÊ de autênticação digital do cartório Azevêdo Bastos' de

acordo com o Aít. 1o, 10o e seus ss l. e 20 da l,ÍF 22oot2oo1 , cotío laíbém, o docunÉnto eletrÔnico aútenticado contendo o c€rtif icado Digital

do tirutar do cartóÍio Azevêdo Bastos, podêrá ser solicitado diretarÍEntê a enpresa FABI RÉCAPAGENS OE PNzuS LTOA ou ao cartório pelo

endeÍeço de e-írÉil aulentica@azevedobastos nol'br

Av. Epitácio Pêssoa, 1145 Baíro dos Estados 58030-00' João Fessoa PB

Íel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

httpr/w w w.âzevedobaslos.not.br
E-rnâil: caÍtorio@az€vedobastos.not br

DECIJARAçÃO DE SERVIçO OE AUTENTICAçÃO DIOTAL

l%ra rníorÍÉçôes mars detalhadas deste ato, acesse

DeclaÍação.

Código de Consulta dêsta D,êclaíação:1318077

o sile httpsJ/autdigíal-êzevedobastos not El e infornE o Código de Consulla desta

A consuha desta Declaração estará disponívelem nosso site até O7IOE/2020 '16:17:50 (hora local)'

'Código de Autenticaçâo Digital: 792207081S1609540837-1
.Legistaçôes vig6ntes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002 lr'ledidâ ftovisória n' 22OOI2OO1' Lei Federal no 13'105/2015 lei

Bt;ual ;" 8.721D008, Lei Estadual no 10.'132120'13 e ftoviÍrEnto cGJ M 003/2014'

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE OIGIÍAL

oooo5b1d734íd94f057Í2d69Íê6bcO5b63eObe7o58860a1304977boac948d8be3f44492b4a1dd24Í2d5090a6cf3854c32cd2915e69546904e4e5d4
a 2a c 9e 1 6 52d4d6ê9bd dgda3í ç62e7 28d883472b67Í

IGPffiffiH



BARATÃO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.1 15.613/0001-03

I.E: 907.28740-88
AV. MANOEL RIBAS N'4636

CEP: 85055-010
(42) 3629-1330

neusbaratao@gmail.comp

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitagão Pregão Eletrônico

n" 90/2019 Processo n" 145120L9, instaurada pelo Município de união da vitória - PR, que a

empresa:

I , Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes

e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação

e a elas desde já nos submetemosl

2 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 70 da constituição Federal e inciso v do art.

2i da Lei Federai no 8.666193, de que não emprega menor de l8 anos em trabalho noturno,

perigoso e insalubre e não emprega menor de l6 anos, ressalvado, quando for o caso, o menoÍ, a

purti, ae t+ anos, na condiçãó de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal no

+.lsg, a" 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n" 9.584, de 27 de outubro de 2002;

3 - DECLARO ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos inlpeditivos

para a habilitação no presente Processo Licitatório, e que estamos cientes da obrigatoriedade de

declarar oconências posteriores.

.1 - DECLARO ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada INIDÔNEA para licitar ou

contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV' do artigo 87 da Lei Federal n o

8.666193 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento

superveniente à eni."ga ào. documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto

à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira'

5 _ DECLARO ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge,

companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o

terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória,/PR que

irnpossibilite a participação no referido processo licitatório;

Guarapuava - Pr

ANEXO 02 -DECLARAÇÃO UXTFICAOa

DECLARAÇÃO

Guarap uava,28 e Agosto de 2019

T O PNEUS EIRELI
Fabio Luis Szychta

CPF. 024.197.789-44

RG: 7.336.607-0

Administrador

Ds tts613/ooü-o$
BARÂTÂO PNEUS EIRELI

AV MANOEL RIBAS' 4636
CONRA.DINHO

l-cee esoss-oro cuARAPUÁvA - PRJ



ANEXO 04 - DECLARÀÇÃO DE ENQADRAMf,NTO EM Rf,GIME DE

rnisúrAÇio or mcnoÉwRESA ou EMPRESADE PEQUENo PoRTE

( ) MICROEMPRESA

( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BARATÃO PNEUS EIRELI, inscrita no cNPJ n"25.115.613/0001-03' Endereço: Avenida

Manoel Ribas n 4636, Bairro Conradinho, Guarapuava-Pr

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa BARATÃO PNEUS EIRELI ' iiscrila 
io lllL

n"25.r 15.613/0001-03,cumpre os requisitos legais para a qtralificação como mlcroempresa ou

empresa de pequeno poÍe estabelecidos pelilei 
'Complenlentar 

no 123' de 14 122006' em

esoecial ouanto ao seu ârt. i., estando aptaã usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa

iã'ilõj;;;ri;r.-ó.;i.*, ainda, que a empresa está.exclujda das vedações constantes do

."rr"àf" 4'do artiso 3" da Lei Complementar n" 123, de 14'122006' e que se compromete-a

#",n1;;;;;;;;iã;" ã;;;";r"is defeitos ou restrições existentes na documentaeão exigida

iara efeito de iegulariáade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame'

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

osrM (x)NÃo

Guarap

BARATÃO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.1 15.613/0001-03

LE: 907.28740-88
AV. MANOEL RIBAS N'4636

CEP:85055-010
(42) 3629-1330

US il.com
Guarapuava - Pr

uava, 28 de Ag de 20 l9o

B TÃO PNEUS EIRELI
Fabio Luis SzYchta

CPFt 024.197.789-44

RG: 7.336.607-0

Administrador

Ds us6lyoool-oF
BA'1ATÃO PNEUS !:: ri:.I

AV iIANOEL RIBAS, 4'3ô
CONRADINHÔ

pEP 85055{10 euAR^Pi.l/t/A _ PRL J



BARATÃOPNEUS EIRf,LI
CNPJ: 25'115.613/0001-03

I.E: 907.28740-88
AV. MANOEL RIBAS N" 4636

CEP:85055-010
(42\ 3629-1330

pneusbaratao@gmail'com
GuaraPuava - Pr

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE CONTf,NDO INTORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA

ATA DE REGISTRO DE PRf,ÇOS/CONTRATO

Razão Social da proponente: BARATÃO PNEUS EIRELI

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS

Bairro CONRADINHO
CEP: 85.055.-010
Cidade GUARAPUAVA, Estâdo PARANA

CNPJ n" 25. 1 1 5.61 3/0001-03
Inscrição Estadual no 907.287.40-88

lnscrição MunicipaliISS (alvarát) n' 34572-7

N" doielefone (4i) 3629 1330 N" de fa.r da empresa (42) 3629 1330

e-mail pneusbaratao@gmai'com

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: FABIO LUIS SZYCIITA

Função do representante legal ADMINISTRADOR
erãá."çã a" i"p."sentanteiegal: AV. MANOEL RIBAS N'" 4636' APT'" 01' BAIRRO

CONRADINHO, GUARÀPUAVA.PR.
RG n" 7.336.607-0 Orgão emissor SESP/PR

CPF n' 024.197 .7899-44

It TÃo PNEUS EIRELI
Fabio Luis SzYchta

CPR: 024.197.789-44

RG: 7.336.607-0

Administrador

Ds ttsô13/ooo1'oí
Bi\RATÁO PNEUS E!.qÊL!

ou rsonEiBliàãllo'u

L"**;;;;;'u^'o-o"-l

Guarapuava,28 de Agosto de 2019.



BARÁTÃO PNEUS trIRELI
CNPJ: 25.1 15.613/0001-03

I.E: 907.28740-88
AV. IUANOEL RIBAS N" 46J6

CEP: 85055-010
(42) 3629-1330

pneus smail.com
Guarapuava - Pr

ANEXO 08

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Guarapuava,28 de Agosto de 2019

TÃO PNEUS EIRELI
Fabio Luis Srychta

CPFz 024.197.789-41

RG: 7.336.607-0

Administrador

BARATÃO PNEUS EIRELI

Dsys613rooo1$

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÁO
PREcÃo ELETRôNICo N" 9o/2019

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras de ar e
Protetores/Colarinhos, novos, destinados aos veículos pertencentes à Íiota da Prefeitura Municipal de
União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus

anexos.

Razão SociaI: BARATÃO PNEUS EIRELI

CNPJ n.":25.1 15.613/0001-03

Endereço: Av. Manoel Ribas n 4636

Cidade: Guarapuava Estado: Parana Telefone: (42) 3629-1330

Fax: (42) 3629-1330

Pessoa para contato:

Endereço eletrônico (e-mail): pneusbaratao@gmail.com

AV N'ANOEL RIBAS. 163;
COIiIRADINHO

[-cec asossoro ouARAPUÂrv'A - PRJ

/


