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RES: REf.: DISPENSA ELETRôNICA N.O OO1/2O20
Dê: "Rivail" < rivail.feliciano@engeluz.com.br>
Para: "licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br" < licitacao@uniaodavitoria. pr. gov. br>
Datat L0/06/2O22 19143
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Boa tarde

At. Sra lMaria Celeste de Assunçáo lMance

MD. Pregoeira do murricípio de União da Vitória

Ref. Dispensa Eletrônica no 00112022 (Contratação Direta Emergencial)

Segue em anexo nosso recurso administrativo âo processo acima referenciado ao qual
solicitamos que seja recebido e provido.

Sendo o que temos para este momento apresentamos nossos protestos da mais elevada estima
e consideração.

Atenciosamente

Rivail Genar Feliciano

G e re n c i u,4 dmini stativ q

Engeluz lluminação e Eletricidade Eirelí

(43) 3513-t200 - (43) 9 9923-4607 - (4t) 9 9941-9132

engeluz@engeluz.com.br

De: licitacâo@uniaodavitor a. pr.gov. br < licitacao@uniaodavitôria. pr.gov. br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 15:08
Parar Enq. Fábio Paes <fabio@fpengenhariaeletrica. com. br>; fabio@fpengenharia.com. br; Rivail
<rivail.feliciano@engeluz.com.br>
ASSUNTO: REf.: DISPENSA ELETRÔNICA N.O OO1/2020

Fecl

Boa tarde Prezados Lictantes,

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA NO 00112022 Contrata ão Direta
Emergencial).

webmail.uniêodâviÍoria.pr.gov.br/printNlessage.php?langPrinl=lmprimir&langClose=Fechar Janela&localld=ext-gen381 1t2
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Imprimir Fecl

Licitação para contratação EMERGENCIAL de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do
parque de iluminação pública do ÍMunicípio de união da Vitória, com
estimativa aproximada de 8.766 (oito mil setecentos e sessenta
pontos, incluindo o fornecimento de mão de obra e
necessários. c

ats
LS

â
cl4t:l

Após análise da documentação de habilitação apresentad
empresa FP ENGENHAR lA LTDA. (CNPJ n.o 27.338.12210001-49) e,
para conhecimento de todos, segue em anexo a Análise dos
Docum entos de Habilita o.

lnformamos que os arquivos já se encontram disponíveis no site daPrefeitura, link: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/dipensa-
e I etro n i cald i s pe n s a -e I etro n i ca - n o- OO 1 -2022 I

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

Att,

Celeste.

Pregoeira.

Favor confirmar o recebimento deste
Dêpartamelto de Licitaçõc8 - Prefeltura de União da Vitóda . pR

E-mall: licitacao/lruniaodavitoria.pr.gov.br
Tel.r O42 3521-1200

webmâil.uniaodâvitoria.pr.gov.br/prinlM essage.php?langPrint=lmprimir&lángClose=Fechar Janela&localld=ext-geh381 2t2
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Processo Administrativo ne ...../2022

Disoensa e letrônica n9 00U2022

ENGETUZ ITUMINAçÂO E ETETRICIDAOE EIREII,

pessoâ jurídice de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no

85.489.078/0001-74, com sede na Rodovia Parigot de Souza, KM 254, Distrito

lndustrial, Wenceslau Braz - Paraná, neíe ato representada por seu

representante legal infra-assinado, na condição de licitante habilitada no

certame deflagrado por esta MuniciPalidade, vem, Perente Vossa Senhoria

apresentar, nos termos do permissivo legal constante da alínea "c", do inciso

l, do artigo 109 da Lei Federal n0 L4.l33l2l

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face das condutas e da decisão proferida pelo Sr. Presidente da Comissão

dê Licitação, que HABILITOU a licitânte FP ENGENHARIA LTDA., inscrita no

CN.iPlMF sob o ne 27.338.L221000749, conforme os fatos e fundamentos a

seguir aduzidos.

O presênte Recurso aPresenta-se plenamente

tempestivo, eis que observado o prazo fixado no inciso I do artigo 165, da Lei Federal n0

L4.L33/2L pa ra sua apresentação.

Considerando-se, assim, quê a publicação do ato

objeto do presente recurso se deu em 09 de junho p.p', atendido está o prazo legal a

ENGÉnH,:ir^ [ ÊÁBnrcÀ iodd. p.naol d. 54!., xE 254 -
Érar Íóeo coMÉ§crAr: Ru. Êdu.ído spÍ.d.. 3rr4_c.m

fr- ct, !$5o.oaô -d t a6-rÁll143)39s.!467-3513-126
,hib. - Pf, - t1.22o-{loo - lon.y'Fu l41l 339-1423 - 30al_55&

€'É.í: aa.ruzo.i!.lul@m br

+ DA TEMPESTIVIDADE
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DOS FATOS

Insteurado certame licitatório Para contrâteção em

canáter "EMERGENCIAL" de êmpresa especializada para prestação de serviços de

manutenção corretiva e preventiva do Parque de iluminação pública do Município de

União da Vitória - DISP EN ELETRÔNICA N9 Oo!12022.

No dia 0U06l2022, às 09H00m, abriram-se os

trabalhos do certame em comento, estando presentes as empresas FP ENGENHARIA LTDA

e ENGELUZ tLUM;NAçÃO E ELETRICIDADE ElRELI, ocasião cm que foram recebidos e

abêrto a oportunidade de oferta de melhor preço para o lote único em questão, após a

etapa de lances a empresa FP ENGENHARIA LTDA ofertou o seu melhor lance

classif icando-se em primeiro lugar, em sequencia a senhonl pregoeira suspendeu os

trabalhos para recebimento da proposta equalízada juntamente com a sua documêntação

de habilitação para analise da d. comissão a qual informou que após analisar a Proposta e

a habilitação informará a todos os participantes o quê ocorreu em date de 0910612022

atrevés do relatório de "análise dos documentos e habilitaÉo" d isponibilizando via link

os documentos para avaliação e análise dos documentos aprêsentados'

ensejar a interposição presente, pelo que requer seu recebimento, processamento e

acolhimento.

Ó BREVE EXPOSI

Ó DAS ES DE RE RSO

Após nossa minuciosa análise da documentação de

habilitação da empresa FP ENGENHARIA LTDA., restou-nos por questionar a habilitação e

e esclarecemos quê a mesma não pode prospemr pelo fato âbaixo quê irêmos

demonstrar:

A empresa FP ENGENHARIA LTDA., apresentou o

certificado de Registro e Regularidade da empresa, no conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - GREA, em desacordo com o exigido no editel, no seu Anexo 01 item 4.1

essim descrito:

4. DA QUALIFICAçÁO TÉCNICA

4.1. CertíÍicodo de Registro e Reguloridqde do empreso, no Conselho Regionol de

tngenhotio e Agronomio - CREA, com dodos dtuali2odos e denÜo de seu Üozo de

volidode. As empresos que Íorcm sediodos em outro iurisdiçõo e, consequentemente,

insctitos no CREA de origem, coso seiom declotodos vencedoros da licitoção, como

condição porc assinoturo dotetmo de conÜoto, deverõo oyesentoL obtigotoriomente,

visto no CRENP& em conÍormidode com o que dispõe o Lei 5.194/66, em consonôncio

com o Resolução ne 413, de 27/06/97 do coNFEA; "

rcÀ todoü. 9..,.t tl. So!r., Xm 254 - w.nca, &..-PR:aÊPla.gsoaoo-d P 46-PÂ3xla3)3523 1467-351r'1200

Esc. Tóiro coMEFclaL: âo. Édu.rdos9..dr, 344-c.mpo comPndeaurnibr- P&

E-m.il:.na.l4C.n rluaáh b.
- ôI.22OOOO - Fo^tr'Fàr lal) 33S-r423-aoat 55Ô
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Cerladão dê Regist.o dê Pêssoa rurid,cô e
Positiva de Débitos

Assim sendo o mesmo não deve ser habilitado para a

continuidade do certame.

Corroborando com as apreensões fáticas

determinantes da inabilitação da empresa FP Engenharia Ltda', consigna-se que a

conduçâo do procedimento licitatório há de se pautar primeiramente na lei regente e,

também, em diversos princípios constitucionais-ad ministrativos, dentre os quais o da

vinculação ao instrumento convocatório, que preconiza a detida observância e

cumprimento das disposiçôes constantes no edital e em seus anexos, sem desvios'

É importante insistir que a Administração Pública não

pode desobedecer ao disposto em edital, conforme previsão no art. 59, da Lei ng

t4.L33127

ErlGÉNN{RrÁÉ ÊiBRrC^ R.dei. P.naor d.Sou..,l(m 2s4-
EsaÍrÍóft o coMÉicraL iu. ldú.Ídoseíêdô. rr4-c.E

- pÊ. - cEP 34 950.OOO - â. P. 'l5 -,ÀBX (431 lt3-1467 - 3513-12@

cÍnrb. -PR - 6l.22CO0O - Êo^ry'Fd lall 3354.1,123-364-550
E h.' : ên8.lur-ô.í3ê ur.om bí

Apesar do mesmo ter apresentado a respêctiva Certidão de Re8astro de Pessoa Jurídica e

Posítiva de Débitos: (nosso grifo), para comprovação do solicitado no itêm 4.1 do anexo

01, essim a apresentação de referida certidão Positiva determina que a mesma não está

regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou seje o

mesmo eía irregular em seu registro.

í
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Esse basilar princípio, assim como outros também

aplicáveis, não foi cumprido pela Adminiíração, que declarou habiliteda licitante que não

atendeu corretamente os ditames do regramento do certeme e isso não pode prevalecer.

As razões do presente recurso, espera-se, baíarão

pará trazer a luz da legalidade ao presente procedimênto.

a) o recebimento e Processamento do presente

Rêcurso Administrativo, com DEFERIMENTO DO PLEITO AQUI TORMULADO, para o

fim de inabilitar a licitante FP ENGENHARIA LTDA., face a inobservância de disposição

coníante do inírumento convocetório;

b) a remesse deste recurso administrativo a

Autoridêde superior, devidamente informado, ne remota hipótese deste comissão

deixar de atender o pleito do Recorrente, na forma preconizada do art' 165, §2s, da

Lei ne 14.133/21.

É o que espera.

Nestês termos,
Aguarda deferimento.

Wenceslau Braz, 10 de junho de 2022.

RIVAIL GENAR Assinado deíorma disital por

FELTCIANo:435 01 3s7 s llu#'^i}llr., rrrr.'
68 Dados: 2022.0ó.'10 1931:40 {3'00'

Rivail Genor Feliciano

Ge re n te Ad m i n i st roti vo

RG ne. 2.722.724-2 - SSP/PR

CPF ne. 435.073.979-68

rgs.agg.ozS/oooi -74r
ENGELUZ - lluminoção e

Eletricidade Eireli

Rcd Pafigol de Scu:s Kl.r 2!:
C LSt InCüskEl CEPe4 -ê:C-0C0

Wenceslau Braz - PR =1

o
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FLS

nxrrn t rlinr* ao<o*. P.naor d. sd.., rm 2í - w.lB
ESaF ÍÓ&O COMEÂC|AL: Ru. Éduà.do spÍ.d. 3i14-crmrocom

Ctp tl 95O{O - O( P 46-P AX(a3)l5a&r467-351}1,00
-PÊ- 31.220{00 - Éon./t.r 141) 33t-1411- 364_55O

É.e.il:.it lu.e.ít.luzrom.br

AÍL 5" Nâ aplicação destâ ki seÍão obsênados os primípios da legalidadc, da

iqessoalidade. da rDralidade, da púücidade, da efciêrcia. do interesse

público. da probidâde adÍini§mü\â, da igualdade. do plâÍEjarÍErúo. dâ

tÍa$parência, da efciicia, dâ segregaçâo de furyõ€s, da rmüraçâo. da

vincúaÉo ao edital. do julgarEnto objetivo, da seguÍança jurídica, da

raaabilidade, da conpeüti\idâde, da pÍoporcionâlidâde, da celeridâde. da

ecommicidade e do desenrohinrnto Dacioml su§e á\el. assim cono as

disposiçõ€s do Decreto-lf,i n" ].657. de + de setenúro de l9+2 (ki de

lntroducâo iis Norftrs do Dicilo Brasileiro).

á DO PEDIOO

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria:
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República Federativa do Brasil
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TASÊUONATO DE NOÍAS DE WENCESLAU BRAZ , PR

RUA PARANÂ 225 - cENÍRo - cEp 84950-ooo
F,)NE: (43) 3528-3777

notas\ ênaeslaubíaz@gmail.(om
7. cERÍloÀo

l'e" I'r§o

l'offir l-*ru"
a50,

l*
Cêrtitico â pedido verbal de parte interessada que revendo os
livros desta Serventia, dentre eles o Ljvro no 00092-P, às Folhas
180/í80, verilquei constar a Procuraçâo do seguinte teoír
PROCURAÇAO BASTANTE OUE FÂZ: ENGELUZ ILUMINAçAO
E ELETRICIOADE LTDA. A íavor de RIVAIL GENAR FELICIANO

§r4l84lí ouantos este oúblico instÍumento de orocuracão vúem
que aos onze dias do mes de abnl do ano de írlil novecento§ e noventa e quatÍo (11.04,1994). nesta
cidadê de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, empregado juÍamentado,
do tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante, FNêE|l17 - ll llMlNÂçÀô F
Fl FTn6flnÂnF I TnÂ empresa comercial estabelecida à Avenida Presidente Vargas, Nr. 595 -

nesta cidade, com CGC/IIÍ Nr. 85.489.078i0001-74, neste ato representada por seu titular BODS.ON
I lll, I rrpFs, brasileirl, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG Nr
4.057.6,4.8.71?(., e com C.P.F. Nr. 4.057.648-7/Pr., e com C.P.F. Nr. 532.236.32912, rêsidênte e
domiciliado nêsta cidade o presente .econhecido pelos documentos apresentados, do quê dou fé: e,
por este público instÍumento e nos melhores termos dê direito, nomeia e constitui como seu bastante
pÍocurador RIVÀll GFNÀR FFI lnlÀNÔ, brasileiro, casado, repíesentanle comercial, portador da
cédula de identidade RG. Nr. 2.122.724-SSP/Pr.. e com C.P.F. Nr. 435.013.979/68, íesidente e
domiciliado nesta cidade, a quem confere os seguintes poderês: amplos e especiais para assrnar em
nome da empÍesa outor'gante. ordens de compras, tomar decisóes em concorrências, assinaí
proposlas de vendas e declaraçôes; e, ainda assinar autorizaçôes de taturamento; e, podendo ainda,
rêqueÍer, âlegar, recorrer e assinar tudo o que for preciso, apresentar, juntar e desentranhar
documentos que íorem exigidos, praticar, enfim, todos os demais atos necessários ê indispensáveis
ao bom, fiel, cabal e integral cumprimento do pÍesente mandato. Podendo Substabelecer.
Dispensadas as testerrunhas instrumentárias. de acordo com o provimento no 356/84 da
Conegedoria de Justiça co Éstado do Paraná; e de como assim disse do que dou té, lhes lavrei este
anstrumento por me ser pedido, que após lido e achado coníorme, outorga, âceita perante mim.
Ademir da Silva Reis, enpÍegado juÍamentado que a escrevi O Tabelião Subscreve. (à) Gustavo
Alberto Bueno Mendesi Rodson Luiz Lopes. Tudo pêrante mim, (4.) Gustavo Albeno Bueno
Mendes, Tabelião, que a lavrei, coníeri, subscrevo, dou fé e asslno em público e raso.Custas
Êmolumento : RS28,84 (VRC 274,67) (à ) ENGELUZ ILUNIINAÇAO É ELÊTRICIOADE LTDA
Outorgante Gustavo Albeío Bueno [rendes. Tabelião. Trasladâda por Certidão. era o que se
continha em Íeferido ato está tudo coníorme ao seu próprio original Eu, Danilo Tomaz Mendes.
Escrevente Substituto, que a fiz extrair, coníeri, subscrevo dou íé e assino a presente.

O reíerido ó verdade e dou fé.

Vy'enceslau Braz-PR,23 de,aneiro Ae 2020 FU}IARPEtI

coúra 6 d.r,o6 do âro m: htlps/$bdúiar riô jU3.b. q c&eh. o D@lMro m hüp3]/.âôdobar6.notbr/&.urenbr'101660€0221Í6662561ô

ri Í'üà i"'ll

r,H#
w##Danilo Tomaz Mendes

Escrevente Substituto SELO DIGITAL
ooàCu.rctêh.IvNqt

50HFb.YFd7h
htto://rlna.9.n.coi.!.
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REPÚBLICA FEOERAÍIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARÍóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EI{ I88E

PRMARO REGISTRO CML DE NASCIi/IENTO E óBITOS E PRVANVO DE CASAMENTOS, INTERTXçÔES E TUTELAS DA COMARCA OE JOÃO
PESSOA

DECIÁRAçÃO DE SERVIçO * AUÍENNCAçÂO DIGITAL

OOm Sb 1d/34ld94rcS7f269fe6bco5b7 cd@ao8cscbêc1 G671 a1 b71 5Ícb29o 1 M241 83&lb3792c0.9ddc4óEcEc831 1 lúb7t12d37 8a1b€6471 535dd45895d6c
ba4fab5fe620321 581 8694437'lb6c0

O Bel. Vâbcí Azêvêdo dc Mir-dr Cavalcant, O6cid do Priíriro Rêgirtro Ciül óc Nasdínêntqs ê Ôbibs c Píivativo dê Casam.nto6, htÊrdçõ!. . Íutê|í§
com etibúçáo dê alt?nticaÍ ê rêcoúcccí firÍia6 da Comarca d! Joáo Pcssoa C+ital do E§ado da Pr.Íbe rm virtlê d€ Lêi, sb. .

DÉCLARO dnda qur, pí. garantií trânspíancia a §.gprançe jr-ridi6 dê todos os atqs oduhdc da íividad! NotÍid ! R.gi!üC no E§tado da Paraiba, loi

institutdo pcta da Lri ú to.i32, dc Oa aà novcmbío dc 2014, à âplicaçao obngáória d. um S.lo tiigild ic FiscCiz.Éo Édrâjudicid am todos os ato§ da

notas s ràgisúo, corÍpogto d. um códieo único (poÍ €xrryplo: Sclo Ogital: ABCi234$X1X2) c d..Êâ ídmâ, cada eJt.nlic€çào pÍoca§§rd€ p.la nossa

Servenüa iode ser vàíificada e confirm;da taná vêzes Çtanto ÍoÍ n.c6drio atrâvás do sita do Íribrnâl dc Justça do Estado da PÍalbe, .ndrêço
ht$si//corc gÊdoria lpb. jtJ3. bí/sêlodeitay

A a1tênt caçáo dgitâl do doormcnlo faz prova dc cpê, na data c hora êm quc êla íoi rralÉ.da, a cíÍprês. ENGÉLUZ iLUMINÂCAO E EIETRICIOADE -
gfnÊif tinfrã poá d" um do61JmgÚrto com as mcsíÍ}a§ caract rlstcas qu! toram rcproúzid- na códa ajtrntcada,. s6ndo da cmp.6a ENGELUZ

iLUl,ttrunCnO E glgfRtCtDAOE - EIRELI e rÉponsaHlidaê, única ê.rdnBiva, pcla idon.idadr do doorrn nto aprc§Gntedo e r§t. Caító,io

Nêss. scn6do, dêdaro qrê e ENGELUZ tLUMtNÂCAO É ELEÍRICIDAOE - EIRELI .ssumiu, no§ tâímos do ?Íü9o 6', §í', do Dêcr.,to n' 10 278/2020, Çr.
iàáriã.ãnto, -*tg" j., inciso X, de Lêi F.dêrd n" 13.874f2O19 ê o ítigo 21A dâ L.i Fcd.ral 12.682n012,. rcaponsâtilidedê prlo pÍocêsso de

ari'lUizaçao Uc aoo-rmcr(os ísicos, garantindo pcrantc cst. CaftóÍlo c têrÇriros, a sua eutoíia c intcgridadê.

Dê acordo com o disposto no aíiigo 2o-A, §7", da Lêi Fêdrral n" 12.68212012, o d@Jmcrlto êm an.xo, idrntiícsdo indiúúrelrÍÉntc cm cade 6digo dc

Àutenticaçáo Dgitat, óu na referidisequência, pod€íá ser reproduzido êm p+el ou êm qualql.r oufo moio llsico

Esta OÊCLARAÇÃO toi emiüda cm O9,02,2O2í 17:25:Ol (hoÍa ttcâl) afavês do §§ema dc arênü6çáo diÍital do Cartório Aza/édo B§tos, dê &ordo

ã0. ãÃrt-f.- t'0" 
" ""us 

ss 1. e 2. da Mp 22ún@1, como também, o documento clctrôo,co autcntcado contcndo o Ccrlificado Didtal do üüíar do

ôà.tO,io er""lao Sa.t*, póãerá ser soticitado dirltâm;lê a .rpre$ ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - ÊIRELI ou ao Cítorio pêlo endoÍ.ço

Ju u-""if 
"ú-t"aeo.vedob6tos.notbr 

Pâre intorrnaçóês mais dotelhedas dêslê ato ac.§sê o sit httss:,//aútdidtâl.azovedobâ§os.not br ê inÍotmo o

Código de Autenticação Dgital

Esta Dêcle.açáo é velida por lêmpo lnóêleÍírlnado ê êgtá dsponivêl pda @nsulta em no€Éo 6iG

rcódlgo dc autcoücâçlo Dlgital: 'l0i 6609022Í í66ô2561Ê1
,iáú.d" úoenu": t-ci F-ederat n" S.óàs/sa, Lei ràerat no 10!cf,t2002, Mêdada Proúsóíia nô 220012001, L€i Fêdêrâl no 13 1G5/20í5, Lei Estadual no

a iítióôA, Lêl Édadral n" ,0. r32l2013, Proviínênto cGJ N" oo32o14 ê Provirnênto cNJ N' 100/2020

o rêforido é vêrdadê. dou tê

CHAVE OGITAL
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Au EÉitácio Pessoa, 1145 Eairro dos Eslados 58030{0, João Pcesoa PB
Tcl : (83) 3244-í04 / Fâx: (83) 32,1+54E4

htts:/ÁrwvJ. ázevedobdos. not. br
E-rnail: catorio@azevcdobastos.not. b.
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REPÚBUCA FEOERANVA OO BRÂSIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EI'i 188I

pRTMEtRO REGTSTRO CML DE NASCIMENTO E ÓBlrOS E PRIVAnVO DE CASAiTiENTOS, INTERÍXç
PESSOA

ÕEs E TUTELAS DA coMARcA DÉ JoÃo

Av Eritácio Pessoa, 1145 Eaino dos Estados 5803G00, Joáo Pe§soa PB
Íêl r (83) 32,14-5404 / Fex: (83) ?44-5464

ht&:/lwww.4evedobedos not.br
E-íÍEil: cztorio@azevcdobastos.not.b.

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUÍENNCAçÃO DIGITAL

O Bct. Vâbêí Azcvêdo dc Miranda Cavalcant, Oficial do Primciro Rcgi$o Civil dc NcoirÉntos c Óbib§ c Privdivo dê C§emento§, lntcÍdiçôcs . Túdõ
com úibução d. alsnticar ê r.cor*tec!í firmas da Cornarca da Joào P.ssoa C?itel do Êstaóo da Pígiba, cm virtlê dê Lêi, .{c...

DECLAR.A pía os dcvidos fins dê (|irlito qu.. o docum.nto em an.xo id.ntifcádo indvidudmcínc êm cáda Côdgo dc Aut.nlicaéo Dgitâl' ou nâ rrÍaridá
sêquónciâ, íoi ajt6ntic.do dr acordo com õ LcAi§laçõG r no.ína§ ü9rÍÉ.t1.

DECLARO dnda quc, píe gâraíltir Uansparancia c sêguranF juíldic€ dr todos os atos odundc da etjvidad. Nobd ê R.gisÜal no Estedo da Pâíaiba, foi

initit fao p.f" ã" ü lio 10.i32, d. 06 dà novombro dã 201ã, ã aplicáçáo obrig.tóde dê um Selo Ogitc !ê Fiscdiz.çâo Extsejudicial 6m todo6 os ato§ de

nota c rágirto, coíÍpo§to d. üm úcligo único (por cxcírplo: Sclo DiÍital: ABC123Íx1x2). dc€§a ídmq ce(,a a.dcnliceçáo píocc§§ad€ pcla n§a
§irl,.inri" ãoac s.r 

"àriícada 
c qonfirmiada tantai vczcs quanto Íor n.cssáío âtavês do sitr do Tribunal dê Justça do Estado da Píelba, êndêíêço

htFs://coÍ. godoíia.tiPb.ius bí/sclo'.Ig úaU

A axênticâçáo digitd do documênto faz pÍova d. quc, na data r hora êm qur cla Íoi rralÉada, a GíÍpr.sa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE -

ÉrnÉii tnftà po& d. um dooJm.nto ôom es mênre câractêírlics qu. íoíarn rêprodlzidõ na códa artcnlicede, srido da êmpícs4 ENGELUZ

i[Uúf f.f,qClô'g ggfRtCIOAOE - ÊtRELl a ..spmsabilidadê, únaca c êxclúsive, pcla idonêidÊd! do doc1lÍ!ênto âpr!€êntado a ês1e Cartório

Esta OECIÂRAÇÂO Íoi emitida .m O4rOír2O2l 'tO:iO:44 (hora bc.l) aüavés do §dêma dr aúrnticação dlÍital do Cartóíio Azovàdo Bastos, dê acoído

*ÀoÀrt f., lboeseuss§ 10ê2" & Mp 22ml2ool, ;mo temúm, o documcnto êlcúônico autênüGado contcndo o C.rtfcado Dilitel do titrlar do

ôàrtorio lzevéao Aasto6, põãerá ser soticitaao drêtam€nte â emprêsa ENGELU:Z lLUtllNAcAO E ELETBCIDADE ' EIREU ou ao Cartório polo êndê.eço

de e-mail artertiÇa@azevcdobastos. n ot. br

para informaçôcs mais detalhadas deste ato, acesse o ste EBosr//auldroilal az evêdobastos.not.br . inÍorme o Código ê Aúentcaçáo Ag al

Esta DeclaÍaçâo é valida por Empo indêterrinado ê a§tá disponívcl para consulta êm nos§ô shê'

'códlgo dÊ autenüc.ção olgltal: 10166'19121910193909391

"a;ü.çô.tüc."td: Lci F-eacrar n', 8.gà5/94, Lêi Fcdcral Íf 10.4c6no02, Mcdida Proüsóía n'2200/200'1, Lei Fcdffal n" 13.'105/2015, Lei E§tadud n'

E.7ã120óE, L.iÉstaôalno 10.132013 e Proümarúo CGI N'0032014.

O rêferido é verdade, dou íé.

CHÂVE OIGITAL

OOOO5bl d734fdg4ÍOS7Zd6gúe6bco5b7 1 4ecgaTe 1 05c2m543893cc8ê496ôe474a7a 1 4333tu .l'lla1c/,244caQü2c2514140ôa3U7 4Í7A4027 3a5c5fc8â4cb0cb
â4Páb5f ê820321 5E1 86944374bf 5c0
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Fotocópia dê Processo

Sistoma Nacional de RegistÍo de Emprêsas Mercantis ' SINREM

:.nlí.âíos ar. .! iniúrÉçõ.. ãàáho cúct n do, r,oãrm.rnc .q!l!adn

LEA|iDRO MARCOS RAYSEI BISCAIA

S€ctsláno GêrcI

LlRE: C PJ:
41600768013 8rt89078000174

[il11ililtlilfl1

ianuí.r: Juridlc.: EÍtprBsa lfldivldual cb Responsabiliddê
LiíÍitada (d€ NatrÉza Empíêsáriâ)

E:lâ cêr'ldào íoi6milidâ p6le Juíta ComeÍcÉlêm 16/09/2021 â§ 17:29:53 (horárb.tê BíasilÉ}
Sê imp.Êssâ. v€Ííic-âr suâ ãutenticidadê no trtprJ/www..mprusáítcll.Pr.gov.bí, com o códilo AFUIAFLP
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ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE -EIRELI

NIRE 41600768M3 em 2OlO9l2O78

CNPJ n.' 85.489.078/0001-74
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Rodson Luiz Lopes, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens' empre-

sário,portadordacarteiradeidentidadeRGno'4.057648.7.SSP.PRedoCPF
slz.álà pq_l z, residente e domiciliado na Rua Jose Benedito cotolengo, no 810 casa

26, CEp U 22ó310, único sócio da empresa ENGELUZ Iluminação e Eletricidade -

EIÍrELI, sociedade empresária de responsabilidade limitada de direito privado com sede

e foro na cidade de Wenceslau Braz, Paranâ, sito a Rodovia Parigot de Souz4 Km 254

- BLOCO r\ - Distrito Industrial - cEP 84 950-000, com contrato social arquivado na

jrnta comer"ial do estado do Paraná sob o no 41202787331 em sessão de 21108/1992 e
,última 

alteração sob o n.41600768043 em sessão de 201091201,8, resolvem:

primeira: o sócio delibera pela exclusão do Parágrafo Único da cláusula Sétima do

contrato social que passa a ter a seguinte redação

CLÁTISULA SETIMA - ADMINISTRAÇÁO DA SOCIEDADE

AadnrinistraçãodasociedadeseráexercidaindividualmentepelosócioRodson
l,rlrf-op"rjtqualificadonopreâmbulodopresenteinstrumento'sendo-lhesfacul-
tada a rátirada de próJabore pelos serviços prestados à sociedade' podendo ser re-

presentado no Paà ou no Exierior por procuradores através de mandato e prazos

especifrcados.

Segunda: As demais cláusulas e condições do contrato social primitivo não modifi-

"uãu, 
no presente instrumento contratual perrnanecem inalteradas'

Terceira:osóciodecidepelaconsolidaçãodoatoconstitutivocomoteoraseguir:

ENGELUZ IT]MINAÇÁO E ELETRICIDADE' EIRELI
CNPJ n'' 85'489'078/0001-74

NIRE 41600768043 em 20/@/2018

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Rodson Luiz Lopes, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens'-empre-

,àr., p"n"a- da carteira áe identidade 
-RG n'' 4 057 ó48-7-SSP-PR e do CPF

SZZ.ZZZ.ZZç-lZ,residente e domiciliado na Rua José Benedito Cottolengo' no 810 casa
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!,IGÉSIMÀ SÉT IMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICTDADE -EIRELI
NIRE 41600768043 em 20lo9l20l8

CNPJ n" 85.489.078/000l-74

26, CEP 8 I 220-3 l0 na cidade de Curitiba, Estado do Paraná1 sócio INDIVIDUAL da

empresa ENGELUZ Iluminação e Eletricidade EIRELL, empresa individual de respon-

sabilidade timitada de direito privado com sede e foro na cidade de Wenceslau Braz,

Paran4 sita a Rodovia Parigot de Souz4 Km 254 - Bloco "A" - Distrito Industrial -
CEP 84 950-000, com contrato social arquivado najunta comercial do estado do Paraná

sob o no. 41202787331 em sessão de 2110811992 e última alteração sob o no'

41600768043 em sessão de 2010912018.

CLÁUSULA PRIMEIRA- NOME, SEDE E FORO
ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE - EIRELI, é uma Empresa Indivi-

dual de Responsabitidade Limitada - EIRELI transformada na forma dalei 12.44112011,

tem sede e toro na cidade de Wenceslau Braz, estado do Paraná, sita na Rodovia Parigot

de Souza, Km. 254 - Bloco "A", Distrito Industrial, CEP 84 950-000, com contrato so-

cial arquivado najunta comercial do Estado do Paraná sob ono.41202787331 em sessão

de Zl ldSllgg} e última alteração sob o no. 41600768043 em sessão de 20109/2018, com

sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

parágrafo único: A marca ENGELUZ esta registra no INPI sob o no 817827277 em

concessão de 02.07.1996 como marca mista classe 09.25'

CLÁUSULA SEGUNDA_ FILIAIS E SUCURSAL
o A Sociedade possui escritório comercial na cidade de curitiba, Estado do Paraná, sita

na Rua Eduaido Sprad4 no 344, CEP 8l 220-000, Bairro Campo Comprido - NIRE

41900426059 com objeto identificado com o código CNAE 82.11-3-00 Serviços

Combinados de Apoio e Escritório Administrativo;
o Filial de apoio logístico no Municipio de Pinhais, Estado do Paraná sita a Rua Eucli-

des da Cunha no 1165, Bairro Vargem Grande - CEP 83 321-050, NIRE 41901458965

com o objeto identificado de prestação de servigos de montagens de equipamentos

elétricos, iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos com o código

GNAE 43 29-1-04;
o Filial de apoio logístico na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo sita a

Estrada N{óinho Velho no 1.300, Jardim Tomé- CEP 06 805-170 -NIRE 35920065804

em 17.09.?020, com o objeto identif,rcado de prestação de serviços de montagens de

a

OÉ uÀrio
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VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDÀDE -EIRELI

NIRE 41600768043 em 2010912018

CNPJ n.' 85.489.078/000 r-74

equipamentos eletricos, iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeropor-

tos com o código CNAE 43.29'l'04;
Filial no Município de Figueir4 Estado do Paranâ na Rodovia PRC 272 - Avenida

Castelo Branco, 791 - CEP 84 285-000 - Bairro Residencial Vale Verde, imóvel 8457

com edrficação em alvenaria de 1.200 m2 com a inscrição imobiliária número

01.07.001.00F.001.001 tendo por objeto a prestação de serviços de montagens de

equlpamentos eletricos, iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeropor-

tos com o código CNAE 43.29'l-04, Construção de Edificios Industriais relacionada

com o código CNAE 4120-4-00 e ainda a de comércio de materiais elétricos identifi-

cado corn o código CNAE 47 .42-3-OO. Para atender aos interesses sociais a sociedade

poderá criar outras filiais, sucursais ou escritórios de representação

Filial de apoio logístico na cidade de Brasíli4 Distrito Federal sita na SCIA QD 8 CJ

8 LT 15, Distrito Industrial, CEP 71 250-710, em imóvel com edificação de 884,28

m2 com inscrição imobiliaria de número 48125369 tendo por objeto a prestação de

serv'iços de montagens de equipamentos elétricos, iluminação e sinalização em vias

públicas, portos e aeroportos com o código CNAE 43.29-l-O4;

Sucursal na cidade de Assunção capital do Paraguai localizada na dirección, Hassler

4868, Barrio Villamorra, tendo como objeto social a prestação de serviços de monta-

gens de equipamentos elétricos, ilumtnação e sinalização em vias públicas, pôrtos e

aeroportos, poderá operar no mercado de compra e vend4 além de importação e ex-

portação, sendo designado como representante da sociedade perante todas as institui-

ções pública o Senhor Marcelo Filippini de Haro portadoÍ da CI 1.951.048 e com

capital social destacado no valor de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil
reais). Para atender aos interesses sociais a sociedade poderá criar outras filiais, su-

cursais ou escritórios de representação.

CLÁUSULA TERCEIRA _ INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO
A empresa iniciou suas atividades em 01 de setembro de 1992 com pr.vo de duração

indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa Juridica diante do impedimento por

força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa

ser alterada para atender uma nova situação.
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CLÁUSUI,A QUARTA. OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objetivo social a prestação de serviços de montagens de equipa-

mentos elétricos, iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos identi-

frcado com o código CNAE 43.29-l-04, elaboração de projetos e execução de obras de

engenhana elétric4 civil, de saneamento e de pavimentação identificado com o código

CNAE 71.19-7-03, comércio, importação e exportação de materiais elétricos identifi-

cado com o código CNAE 47.42-3-00, Construção de Edificios a que se refere o CNAE

4120-4-OO e os demais abaixo relacionados, a saber:

CNAE Descrição da Atívidade
43.29-1-M PrestaÉo de serviços de montâgens de equipamentos elétricos, iluminação e si-

nalização em vias públicas, portos e aeÍoportos

47.42-3-N Comércio varejista de material elétrico, importação e exporlaÇão

71.19-7-03 Serviços de desenh o técnico relacionados à arquitetura e engeúaria

25.99-3-99 Fabri ca o de outros odulos de metal nao ES ificados anteÍ IoÍmente

o de lumiúrias e entos de ilumi27 .40-6-02 Fabrica I

27.40-6-01 Fabri de lâm
o de material elétrico instala es em crrculto e consumo27.32-5-00 Fabri

35.11-5-01 Ger de en ia elefica
37.01- I -00 Gestão de redes de es oto

38.11-4-00 Coleta de resíduos não

38 21-I-00 Tratamento e dis de residuos não- OSOSosl

41.20-4-A) Cons de Edifi cios Industriais

42 t 1-l -01 Cons o de rodovias e fenovias
Pintura istas rodoviárias e aer42.11-1-02 SI em

42.1 3-8-00 Obras de urban o de ruas e cal

42.2t-9-02 CoNS o de ES la o e redes de d I súrbu I o d enet elétrica

42.2r-9-03 N4an o de Íedes de distrlbul de ener eIétrica

42.21-9-M Cons de e redes de telecomunica

42.21-9-05 Manuten de es ões e redes de telecomuni

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de trri o

42.92-8-0], Monta de estÍuturas metálicas

42.99-5-01
42.99-5-99

FLS
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\.IGÉSIMA SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE _EIRELI

NIRE 41600768043 em 2OlO9/2018

CNPJ n.' 85.489'078/0001-74

43.11-8-02 de canteiro e li de teÍreno
Obras de terra lena em

43.19-3-00 Servi de o do terreno

43 21-5-00 Ins elaricae man

43.22-3-01 Ins hidráulicas, sanitárias e de

43 9l -6-00 Outras fundâ oes

43 99-1-01 Adminis de obras

Sen iços de operação e fomecimento de equipamentos para Íanspoíe e eleva-

ara uso em obras

43.99-1-»
47.44-0-9 Comércio vare ista de materiais de co

47.52-1-0C Comércio l sta es izado de e ul entos de telefonia e comuni

47.54-7-03 Comércio ista de arti de rlumina

49.30-2-01 Trans orte rodoviário car exceto dutos OSOS E s munlcr I

49 30-2-02 Transporte rodoviârio de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermu-
interestadual e internacional

49.30-2-03 Trans rodoviário de odutos OS

52.29-0-02 Servi de re ue de veiculos
6r 90-6-99 OutÍas atividâdes de telecomuni cifi cadas anterioÍmentees nao es

62.01-5-01 Desenvolvimento de o as de com tador sob encomenda

62.02-3-00 Desenvolvimento e licenciamento de de com utador customiáveis
62 04-0-00 Consultoria em tecnolo ia de informa
62 09-l -00 S técnico, manuten o e servr s em tecnolo a da informa o

64 62-0100 Holding de instrturções não financeira pâra detenção de capita I de grupo de em-

sas não financeiras
64 63-8-00 Outras sociedades de participa@es, exceto Holding com vistas a obtenÉo de di-

videndos e valoriza de ativos mobiliários
Servi sde urtetura

71 . 12-0-00 Sen i os de enharia
S de carto ta to rafia e odésia71. l9-7-01

71.19-7-03
71.19-7-99

Servi de desenho técnico relacionados à ultetura e en enharia

Atividades tecnicas relacionadas à enharia e urtetuÍa

77 .32-2-01 Alu el de ulnas e I entos a constr osemo
77.1 1-0-00 Loca de automór,eis sem condutor
'77 39-0-99 AI de ulnas e ul entos comerciais e industriais

de outros meios de trans rte não es cificado anteriormente77 \9-5-99

43.1 3-4-00

43.99-t-04
cão de cergas e pessoas

Serviços especializados para construção

nicipal,

71.1 1-1-00
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VIGÉSINIA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
E,NGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE -EIRELI

NIRE 41600768M3 em 20/t9/2018
CNPJ n." 85.489.07 8/O0Ol-7 4

CLÁUSULA QUINTA _ CAPITAL SOCIAL
O capitat social totalmente integralizado é de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais),

dividido em 11.000.000 (onze milhões) de quotas sociais no valor de RS 1,00 (um real)

cada uma pertencendo individualmente ao sócio Rodson Luiz Lopes

Parágrafo Primeiro - Responsabilidade Dos Sócios

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas integralizadas

Parágrafo Segundo: O Sócio Rodson Luiz Lopes já qualificado no presente, DE-

CLARA perante a lei e a quem interessar possa ser pessoa natural e não participa de

nenhuma ernpresa da modalidade Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA - TRÀNSFERÊNCIA DE QUOTAS
As quotas da empresa individuat são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, e não

poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderão ser

cedidas, trarsferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem

o expresso consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço,

terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é possuidor'

CLÁUSULA SÉTIMA_ ADMINISTRAÇÁO DA SOCIEDADE
A administr-ação da sociedade será exercida individualmente pelo sócio Rodson Luiz

Lopes já qualificado no preâmbulo do presente instrumento, sendo-lhes facultada a reti-

rada de pró-labore pelos serviços prestados à sociedade, podendo ser representado no

País ou no Ilxterior por procuradores através de mandato e prazos especificados.

Atividade Paisagística

82.1 1-3-00 Servi s Combinados de A io e Escritório Administrativo
82.20-2-00
82.99-7 -01

82 99-7-99

81.3 0-3-00

Atividade de Tele atendimento
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

Atividades de serviços prestados às empresas
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!,IGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
I]NGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE _EIRELI

IIIRE 41600768043 em 20/09/2018

CNPJ n.' 85.489 -O78lO0Ol-14

CLÁUSUT,A OITAVA_ BÁLANÇO ANUAL
o balanço da sociedade será levantado anualmente em 31 de dezembro e os resultados

serão atiibuidos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidos

em reserva na sociedade.

CLÁUSUI,A NONA - DISSOLUÇÁO DA SOCIEDADE
No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovad4 a empresa

continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário,

no caso de falecimento, será feita alteração com a tnclusão do herdeiro na empresa e, no

caso de incapacidade, será indicado pela famítia um repÍesentante legal na ocupará a

condição de titulaÍ.

CLÁUSUI,A DÉCIUA . DESIMPEDIMENTO
o Administrador Rodson Luiz Lopes declara, sob as penas da lei, de que não está impe-

dido de exercer a administraçâo dà sociedade, por lei especial, ou em virtude de conde-

nação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos del4 a pena que vede, ainda que tem-

poiariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação' peita

ou ,ubo-o, concussão, pec;lato, ou contra a economla popular, contra o sistema finan-

ceiro nacional, contra normas de defesa da concorrênci4 contra as relações de consumo,

fé públic4 ou a proPriedade.

E, por assirn estar acordado, justo e contratado, assina o presente instrumento particular

de Contrato Social.

Wenceslau Braz (PR), 18 de agosto de 2021

Rodson Luiz Lopes
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ASSINATURA ELETRENICA

Certificamos que o ato da empresa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE ' EIRELI consta assinado

digitalmente por:

uÀ/49É o

o

ol

F'LS

I DENT FrcÂú DO(S) ASSINAI.ITE(S)

Nome

ROOSON LUIZ LOPES

CPF/CNPJ

53?23632972

t7
ctittlrco o Rtotgflio Da \r/oa/2o2t 1?:07 sol !" 20215590855.

PÀoloclta: 2L5590056 Dl L9/0e/202L.
c6rco Dt vtrttc-rçÀo: 1 10612615?. cxDJ oÀ slDl: a5al9o,gooo1?l
f,Itt: a16oor6aoa3. coli tllllos Do Â!('lstno Â1. LO/oa/202L.
ttao!Í,t, tlln.llacro t lr3lnlcrÀÀDl - irRlLr

r.tltDÂo nxcos ÀàJasEl Br§clI.l
s tcDttÁllo-cE!l^!

m..qx...t.êil.Dr' gd.ba

À vÁlid.dê d..t€ d*u.ôtô, !ê itp!.!!o, ficà !uJ.i:Ô O cdp!@'ÍEo dê !u! 
'ut'nticld'd' 

nÕ! rê3p'ctivô! Pottãi!'
Infôoândo s€u. (êrps.tlvor êÉdisd dê v'!ilic'rb'

JUC!:PAR



DdoqEní!if t..hcví.'.e

s*r or§ürr r,. FlEltsãçro TFo t{6td cl alF413üjxv&
Vãhr Iô:l do A1ô: R!'r,42

cÉ6§]ÊocE$a! 4.057.648'7

|lcuE ROO§OI{ LUIZ LOPES

Fi,^CIO A6Li\Â!OO LPÉS
ÍER:Í2A )ArA].hO LOPES

It^l1jRAl.OtOÊ i! ÉxCESlrÚ AR Z?F

RGi 4.057.Ô4e-7

-...r j- : -

Autenticação àigitrt

ooc oâ6EV Carr,iÁcÁ-$r€a€E3rÚ ira zíJc.o^gE)E

a,;as:"ca. rlvRclÊrl ÉOl-k^=21n

aPr tl: :lê a2+ r"2

cód.

*E#. .. a.a". a..t. ".: rúF,..rodrsrt.r-Íphiu6'br

)
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REPÚBUCA FEOERATIVA DO BRASIL
ESÍADO DA PARÂIBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í8EE

PRTMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E ÓBIÍOS E PRVANVO OE CASAMENTOS' INTERDIçOES
PESSOA

E TUTELAS DA COMARCA JOÃO

Av Éotáoo Pessoa. I145 Baino dos Éstados 58030{0, Joáo Pessoa PB' 
Tel. (83) 32it4-5414lF?, (83) 3244-5484

ht$:/,vww-aevêdobastos.not'br
E-mail: cartoíio@azevedobastos.not br

o Bel. válbe, Azevédo dê Miratda cavatcant, oficial do Pnmeiro R€gisto ciüt de .NasciíÍlêntos 
c Óbitos e Privalivo dc c6amcntos, lnterdiçóês e Túelas

J"í-"titriça" o" 
",rt"nticar 

c recont ecer'iiÃã" àãôor*r"" a" .roa;pcssoa c+rtâl do Edado da Pãaíba. .m virtudc dc Lei, etc...

oEctARA DaÍa os drvidos fins de d reito quo, o docum.mo em anexo idenüfcado rndúidualmênte êm cáda cóclgo d! Autenticeçáo Eligitd' ou na rcfêdda

ssquência, ioi a.rtênlicado dê acoÍdo com âs Lêgislaçõês ! noÍmas vlgcm'§''

DESLAR6 dnda quc, p{e ga6ntjr kansparência ! segurançe jurldicá d_e todos os. etos oÍiundc da atividadê Notíial s Rcgisfâl no Estado da Paraiba' toi

institrido peta da Lêi N. ro 132, Oe OO Aeiãveãui" aã àõrà, ã apticação obrigatória de um selo Digitd de FiscalEâçáo Exraiudiciál êm tod6 os âtos de

notas e resisfo, co(posto de u..oo,go i-ni; 6ãrãineià, séro Dlgitat: Aácí2345-xix2) e dcssa foíma, cada autentcaçáo processade pela no§§a

seNenta pode sêr vcrficada e co.trmaaã'i'ãJ1*"" irã"rã r", "&"**no 
Jàvcs ao iie do Tribunal dê Justçe do Estado da P{albe, endcÍêço

htFs://conegedoíia.lpb.jus br/sêlo-d gitau

A aJtontcãçfo digital do docrimento Íaz prova de que, na data e hora cm quc êla Íoi realizada, a srÍprêsa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIOADE -

EIRELI tinha gossê dê um aoor."nto ão-m-al'm'e-s-ma cãiaaertsicas qir" tor". ,"proalziàa ná cópia tJtcnlicâda.. sendo da empres€ ÉNGELUZ

iiüü'NÀ&ôÊELEiãrõióaóÉ - erner-íã à"ã*""-üriara", 0"i"" 
" 

exclusiva. pela idôneidade do documento epre€êntedo a este caítóíio

Esta DECLARAÇÃo for emftda em 0,0,0í120 21 10i12',1g (hoÍa local) afavés do sistema de autcntcação digital do cartório Az€vêdo Bêtos' de acoído

com o Aít. 1o, 10" e sêus ss t" e z oa iiíàôõãôt. tomo tamb'ém o-doanmento eletrônico autê;ücad; contendo o cerlificado Dirital do ütulaÍ do

caÍtóíio Azevêdo B6tos, podera ser soriciüàoãiJtãi,i" ã árú""" eúoeluz tiúutrulclo E ELETRICIDAOE ' EIRELI ou ao cârtório pelo endercço

de e-mail a.rtertica@azevedobastos. not br

Para informações mais deta,hadas deste ato, êcesse o site !!p§l!!9&[si!êEzey9!9!êst99'@rE e inÍorme o códlgo de ÁdenticaÇão Digital '

Esta Declaraçáo é valida por têmpo indetetÍílnado e eslá disponÍvel para consulta êm nosso §itê'

'códlgodê Autênücação Digltal: 01660603191435310025-1
rledistâcóês M.Entes: Lei Federa 

" 
olãããiü, i"jããã n" I o.loorzooz, Mêdida Proüsóna no 22ool2001 , Lei Federal n" 13' 105/2015, Lei Êstadud nÔ

e.iãiDõôe, r-ei E.taa,al n" 1o 132/20'13 e Proümenro cGJ N'003/2014

O íêferido é verdade, dou fé.

DECIáRAçÃO DE SERVIçO DE AUTENNCAçÃO DIGITAL

Brasil

oooo5b1d734fd94fO572d6gfe6bco5b7,14ee9a7e1o5c2ru543893cc8e4966e4eÍd2e6c57â74129ea0944d280dcÍo3cE7of4ab6Ídeaebee50dde6313bda614',scb
a4Íab5Íe820321 561 86944374bÍ5c0

rcP,Bd.ftú dà Rcpuh.(t

M€didr Prcvirí. R' 2 ro0 r

CIIAVE DIGITAL
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

iFuenooeRscnçlo
86r89.078/OO0í-74
MATRIZ

coilPRovANTE DE INSCRIçÃO E DE SIrUA çÂo
CADASTRAL

2./oBt1gtn

ENGELUZ ILUMINÁCAO E ELEÍRICIOAOE . EIRELI

LÔ oo ESTAAÉLECIMENTO(NOVÉ OE FÂNÍA§A)
DEMAIS

EO
i§lf-í{4 . lilootagün. lnstal.çlo d.5l3t.irE3. .qolpr.ÍrÍlo. da ihfiin ção C

xío9odo.
sinalizáçto e.n ües públicas, poÍtos ê

ÊoEscRi
230§ - EmpÍ.sá lndiüduel de Rêsponsâbilidadê Llnitâdâ (dê NatuÍê2á ErprêsáÍi

ROD PARIGOÍ OE SOUZA
iIÚMERO

s/N KM 25il BLOCO A

OISÍRJTO INDUSÍRI,AL WENCÉSLAU BRAZ PR

ÉNOEâEÇOÉLEÍ
LAERCIO.FERREIRÂ@ENGELUZCOM.BR

ÍELEFONE

ENTE FEOÉÊÂNVO

ÂNVA
o^ÍÂ o^ srÍu^çlo c^oAsÍRAL
2ir,Oglm06

OAÍÂ OÀ SITUAqÃO ESPECIAL

E OESCR rcÂs s€cu
2f.!3§{! . F.b.lcaçao d. ouko5 p.od.Ítot d! íLt l náo Gspacifc.dos antêÍioittEnlc
n .10a41 - F.dc*,ro d. làtlPd..
27IOa.t 2 - FabÍic.ção d.lurÍúii.s t oufnot .quipaírrÍúo. d. ilurií.ção
tt.ll{{1 - er.gao dG.nê.gi. clótti:.
,r,0í -í OO . Oet{ao d. Í.d.s dê C.goto
,8.íí.a.00 . Colat. dG rGalduot náo+aÍlgGo.
!8.21.í40 - TÍ.LÍn rno c di.po.Íão d. rrdduoa nao.p.tigoaos
a2.ll-í{í - Con.fuçiao dê íodovi.5 c ícrÍoú.s
ilz.íl.lail - Piilrurr para tin.lizaçao lrn li.t 3 rodovÉÍi.3 G *ropoitos
,t2.í3€OO . Ob..s dr utbâniz.ção - .u.., PÍ.çai C c.lç.dat
42rl{{r2 - Con5tÍuçao de êíáçõ.5 G reda3 d. diídbulçIo d..ncrgia elétsica
a2rl a{t . i/hnúêÍiÉo .h rcdê3 .rG di.fibdçlo d. .ncrgh elôtica
if2r1€O4 - Contl,uÉo dc .3t çôê. e rldêt d. tGlGcqnuík.çõc5
42.2t"0O6 - M.nú.nção dê êstaçõcs e rcdâ. dc tclacoírunic çõês
a,.22-7 41 - Coítsútao dê rêdê; dê .b.liêchlerlo dê água, coláa dê esqoto ê coríruçõcs coreLt 5, elcêlo obris de

iriS.çao
42.42441 . ilonteg.íí d. estutur.s nÉtálicai
,a2.99{O1 - CoottÍüçâo de inst lâçôês Époítiv.s . recÍ!.liv.s
a2.tgt€g . Oír.s obÍ.s dê GngcolÉrb civil .Éo !§p.cifcad.s aÍ{.Íio.íEnte
iÉ.í tA{il - PÍ!p.r.çào de câÍltêiÍo G lirp.z. dê t.íÍêno
,.i}.í34{10 . Ob..3 dc terÍaplênagqn

Aprovado pela lnstução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emiüdo no dia 12lOSl2O22 às08:35:48 (data e hora de BÍasília).

oat

Página: 113

1t3

FLS,L\

w
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(4í) 3088§5'13

8ir.960400

l2tOSmZ2 08:35



o
2&

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚrlEFo DE INSCRIÇTO

8!./430.078/000 í -7,1

MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

21N$t1992

ENGELUZ ILUMINÂCAO E ELETR'CIDADE . EIRELI

c E OESCR

2306 - Enprêsa lndiúdual de Responsabilidade LinÍada (de Nalureza

ROD PARI@T DE SOUZA SN KM 26.a BLOco A

8,4.960{00 DISTRITO INOUSTRIAL WENCESLÂU BRÂZ PR

ENOEREÇO

LAERCIO.FERREIRA@f NGE LUZCOM.BR
ÍEIEFONE
(aí) 4088{5í3

ATIVA

oara o^ stÍu^ÇÃo c^oÂsÍÂaL
2410012005

§rlu ESPECIAL

c E OESCRI rcÁs sEcu

43.í03{0 - s.rviçot d. prGp.í.çao do terÍano oão Gapecific.dos ant tiofilootê
iÉrl 640 - lnilaLçao . manú.rlçIo c]Úüic
4:,12§4í . lnltrLç6.3 hk ráülic.q ..iitlÍiú ê dG gâs
,l:l.01áO0 - Obr.s d. tuÍú.çôe3
aSrC-í {í - Adrdnltt.ção do obr.l
§rO-í lril . S.Íyiços da op.r.çào G foÍir.ciÉÍúo d. .qúip.nrírl6 P... tnntporl.. GLv.çao dê c.rg.s e p.3.o.3 ír..a
uto dn oôra3
,§39-l 'e9 . S.ívhot e3p.ciallz.dos p.rô constru!áo não .tp.cifcâdos antêÍiotÍn'nlê
4712§40 - Cdr*Ício varrlisL da Ín tGÍi.l .]étÍko
47.a4{€O . Cqt*Ício v.Elista dc rn tcri.i. dc coílííução .itr gÊr.l
,u.62.140 . co.Íúíclo vaÍtjist .aPrci.liz.do de êquip..n rúo3 d. tclcíonia e coÍrunic.ção
,a7-líO3 " CqtÉício v.íqlst. d. .ttigos da iltlninaç&
,+e.!O{oí - Íransport rcÁrvÉrio oe cerge, crc.to Píodutot P.ripa6 e núdançr1 Ír ricip.l' 

-
ag.3o{{r2 . TÍ.Bioítc .odoüário d. caú., .xc.to pÍodútoi p.rlgoto6 G.rpd.r!ça§, intcnrúniciPal, ltíGÍlCedu.l c

inLÍn cionrl
il9.!0{{}3 . Tr.nspo.tG rodovíii.io dc p.odúos p.Íigo.os
C2.2t{r{r2 - S.rviços d. r.boqu. da tticulo.
8í,ioa€0 . od.aa 9tiüd.dGt dê t.Lcor mlcaçõ6 não .5Pêcifc.d.s .naaÍi'orn rú.
G2.Oí{{l . DcscnvotvirEnto de p.ogrdtla§ d! cornpdador 5ob.ÍEo.rxida
82.02§iO . frc.ênwlüncnto e lÉcncirrprúo d. p.og..rn § d. cdt?útadoí cu!iloí dv!i.
42,044O0 . Consulloriâ Grtt lêcnologia da lníonneÉo
62.09-í{rO - SupoÍt. técnico, rmnutenção c ouúos .lrvieo§ €m tlcnologh d. inÍonnação

Página: 213

EmpÍesári

12tC5tN22 08:35

Aprovado pela lnstrução NoÍmaüva RFB no 1 .863, de 27 de dezembÍo de 2018.

Emitido no dia 12li$l2o22 às 08:35:48 (data e hora de Brasília)
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COl,tpnOVlHfe DE INSCRIçÃO E DE SITUA çÃoNÚMEÂo DE INSC ÊçÁo
8t.4t9.078/000 Í -7,4

MAÍRIZ

&
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ENGELUZ ILUMINÂCAO E ÊLETR'CIDADE - EIRÉLI

E 0ÊscR J 0

Emprêsa d Responsabilidade Linitâda (de Naturezâ ÉnpÍeúri

ROD PARI@T OE SOUZA SN

84.950-000 otsTRtTo lNousTRlÂL WENCESLAU BRAZ PR

ENOEREÇOELET

LÂERCIO.FERREIRA@ENGELUZCOM.BR
ÍÉLEFONE
(4í)3088{513

ENTE FEOERATIVO RÉ

ATIVA 24l09/2005

uorrvo oÉ srTU

s ESPÉCtAL

E OESCR oÀs ÀÍtvloÁo Es EcoN rcÂs sEcu

aa.62OO0 . Holdingr d. iníituiç6.. nào'fnancci..3
al.e3t{rO - Ouf.3-3ociêdad6 d. p.Íticip.fio, .rccto holding.
7 í.í'l -í .q, - S.Íúço. dG arquiLtur.
71.t2.,0{0 . S.Ívi96 d. tígênh..b
,l,lgJO1 - S.íviço. d. c.íog..Í., topogr.fie . gcodósh
71,í!rO3 - S.wiçoa d. dr.êrlho técníco rllâcion d'ot à .rquh.tur.t .ng'nh'rl'
ii:iótia - Ah,tóAt úcnic.s ;çt.cbn d.s à GÍ€!nh..i. i.rquitclur. nto.sPêcificad.. .rú.rioÍrÉnt
77.1í{.OO . Locaçao d. .úo.nóMri3 scíl cooúíol
ii.iáaeg . Lo..âo aG oúros Índo. dq b.n3Portc nlo Gspacificados .lí.ÍtonrÉntê, 3êí'l colÉúor
í:iior - 1rl"úa a. ÍrÉcuin . . Gquip.ÍrÉátq p.r. concrução $fti oPqadoí, 

'rccto 
ârú'in'5

ii.3a{id . fiili A órÀias rÉquiüj o cquipanicr*os cor:rciair ê induliÍial3 rúo cspccificldos .Í eÍio.rn r ., r.m
opaadoa
8í.ú§O0 - AlivÉ.d.. p.itôgistk.s
8220t{0 . Athtir.d.s d. l.l.ãt rúln túo
8239í41 - t/hdição d€ consúno dê ên .gie êlétrica,
82.99í€9 - Odras atiúd.dê§ d. sêrviços prêíôdo§

gá3. água
prirrcipefrl.ntc às arprcsaa nao asPaciílcadaa aÍ lrinÍÍaíta

1Z05tmZ2 08:35

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 12tOSl2O22 às 08:35:/B (data e hora de Brasllia).
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