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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017
PROCESSO N° 201500005004020

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de
Goiás, tudo com vistas á modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

CONSÓRCIÔ' CIACEG, composto pelas empresas CEJEN ENGENHARIA LTOA,
empresa jurídica de direito privado, com sede à Rua Angelo Marqueto, 3032, Curitiba,
Paraná, CEP 81265-210, inscrita no CNPJ sob o nO79.540.67010001-50, Líder do
Consórcio e ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, empresa
jurídica de direito privado, com sede à rua Augusto Stresser, 453, bairro Alto da Glória,
Curitiba, Paraná, CEP 80.030-340, inscritas no CNPJ sob o nO04.099.948/0001-05,
Integrante do Consórcio ("CONCORRENTE"), por meio de seus Representantes
Legais abaixo assinados, em atendimento ao disposto no EDITAL, credencia os
seguintes Representantes no âmbito da Licitação:

Sr. GUILHERME SOUZA ENNES, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e
domiciliado à Av. Manoel Ribas, 2151, Bairro Mercês, Curitiba, Paraná, com registro
no CREAlPR sob o nOCREAlPR 65933/0, RG nO3.314.742-2 SSP/PR e CPF nO
017.906.219-09;

Sr. ODORICO IGLESIAS NETTO, brasileiro, divorciado, administrador, residente e
domiciliado á Rua Major Sezino Pereira de Souza, 349 Apto 01, centro, Araucária,
Paraná, portador do Registro Geral nO4.249.363-5 SSP/PR e do CPF nO587.727.749-
91.

SE(;j)LAN Y
SECRETARIA DE ESTADD DE
GESTAo E PLANEJAMEmo

GOVERNO DE

GOIÁS

CEJEN E . ENHARIA LTOA
Cecilian José Ennes Neto
Rep entante Legal

CPFI 169.935.279-87

o CONCORRENTE tem ciência de que os Representantes ora credenciados serâo
os responsáveis por sua representação na CONCORRÊNCIA, detendo todos os
poderes necessários e suficientes ra 7?:e a representação, até a fase de
adjudicação.

Curitiba, an ir. de 2018
I

:;< u-/}
CO SÓRCIO CIACEG
Gu Iherme Souza Ennes
I Procurador

CPF: 0,17.906.2149-09
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CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de
Goiás, tudo com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

CONSÓRCIO CIACEG - composto pelas empresas CEJEN ENGENHARIA LTOA,
empresa jurídica de direito privado, com sede à Rua Angelo Marqueto, 3032, Curitiba,
Paraná, inscrita no CNPJ sob o nO79.540.670/0001.50 e ABL SYSTEM CONSULTORIA
E INFORMÁTICA LTOA, empresa jurídica de direito privado, com sede à rua Augusto
Stresser, 453, bairro Alto da Glória, Curitiba, Paraná, inscritas no CNPJ sob o nO
04.099.948/0001-05, ("CONCORRENTE"), sendo a liderança do CONSÓRCIO exercida
pela primeira, por meio de seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao
disposto no EDITAL, credencia os seguintes Representantes no âmbito da Licitação:

Sr. GUILHERME SOUZA ENNES, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e
domiciliado à Av. Manoel Ribas, 2151, Bairro Mercês, Curitiba, Paraná, com registro no
CREA/PR sob o nO CREA/PR 65933/0, RG nO 3.314.742-2 SSP/PR e CPF nO
017.906.219-09;

Sr. ODORICO IGLESIAS NETTO, brasileiro, divorciado, administrador, residente e
domiciliado à Rua Major Sezino Pereira de Souza, 349 Apto 01, centro, Araucária,
Paraná, portador do Registro Geral nO4.249.363-5 SSP/PR e do CPF nO587.727.749-
91.

O CONCORRENTE tem ciência de que os prese~tantes,ora credenciados serão os
responsáveis por sua representação na C CORRENCIA;' detendo todos os poderes
necessários e suficientes para referida rep sentação, até a fase de adjudicação.
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REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE FAZENDA RIO GRANDE
TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO GRANDE

Livro: 177-p

Marcelo Rodrigo Martins Silvério Folh., 120
Tabeliao Rubrica

OE NOTAS
ELIONATO vERIO
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A '~ ••• ", I-"",0 "", PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZEM: ABL
SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA E CEJEN ENGENHARIA LTOAA FAVOR DE
GUILHERME SOUZA ENNES E OOORICO
IGLESIAS NETTO NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M, quantos este público instrumento de
Procuração virem que, aos três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito
(03/01/2018), nesta Cidade e Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, em
Cartório, compareceram como outorgantes: I) ABL SYSTEM CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTOA, pessoa jurldica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nO04.099.948/0001-05, com sede na Rua Augusto Stresser n° 453,
bairro Alto da Glória, na cidade de Curitiba-PR, com seu Contrato Social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nO 4120443311-1 em
11/10/2000; 15° Alteração Contratual Consolidada arquivada sob n° 20174524285 em
01/09/2017; e, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná
em 03/01/2018, as quais ficam arquivadas nesta Serventia, nas folhas 64 à 73 do Livro
91 de contratos sociais; neste ato, conforme cláusula quinta da mencionada 15° alteração
contratual consolidada representada por seu Sócio Administrador: AGNALpO BASTOS
LOPES, brasileiro, separado judicialmente, técnico em processamento de dados,
portador da CNH sob n° 00527488405 expedida pelo DETRAN/PR em 02/09/2014, onde
consta o número da cédula de identidade RG 4.739.944-0/PR e do CPF/MF
878.593.519-00, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora da Luz nO500, Casa
13, bairro Jardim Social, na cidade de Curitiba-PR, ora de passagem por esta Cidade e
Comarca, na qualidade de empresa Integrante do ConsÓrcio CIACEG; e, 11)CEJEN
ENGENHARIA LTOA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nO79.540.670/0001-50, com sede na Rua Angelo Marqueto n° 3.032,
bairro Cidade Industrial, na cidade de Curitiba-PR; com seu Contrato Social devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n° 4120172023-3 em
04/08/1986; Quadragésima Alteração Contratual Consolidada arquivada sob nO
20160986869 em 24/03/2016, a qual encontra-se arquivada nesta Serventia, nas folhas
56 à 67 do livro 80 de arquivo de contratos sociais; Certidão Simplificada emitida pela
Junta Comercial do Estado do Paraná em 30/11/2017, a qual encontra-se arquivada
nesta Serventia, nas folhas 99 à 101 do livro 90 de arquivo de contratos sociais; e,
consulta realizada no site da Junta Comercial do Estado do Paraná, a qual fica arquivada
nesta Serventia, nas folhas 74 do livro 91 de arquivo de contratos sociais; neste ato,
conforme cláusula sexta da mencionada quadragésima a!teraião contratual consolidada,
representada por seu Sócio Administrador: CECILlANO ,lOS ENNES NETO, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nO736.179-3/PR, inscrito
no CPF/MF sob o nO169.935.279-87, residente e domiciliado na Rua Francisco May nO
170, bairro Vista Alegre, na cidade de Curitiba-PR, ora de passagem por esta Cidade e
Comarca, na qualidade de empresa Líder do ConsÓrcjo CIACEG; mediante documentos
exibidos, as presentes e seus representantes reconhecidos como os próprios por mim,
Escrevente e pelo Tabelião que esta subscreve, do que dou fé, Então, pelas outorgantes,
na forma representadas, me foi dito que, na qualidade de integrante e Líder do
Consórcio CIACEG, por este público instrumento nomeiam e constituem seus bastantes
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REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADODOPARANÁ
COMARCADE FAZENDARIOGRANDE

TABELIONATODE NOTASDE FAZENDARIOGRANDE

Marcelo Rodrigo Martins Silvério Folha, 121
Tabeliao Rubrica

Av. Paraná, 1.515. Bairro Pioneiros - Tel: (41) 3627-1364/Fax: (41) 3627-585
CEP 83833..Q12 - Fazenda Rio Grande - PRo

OORIGO MARllNs Sli.vElOO
TabefiAo

ElO DE AUTENTICIDADE
FOI AFIXADO NA ÚlTIMA. FOlHA

procuradores: I) GUILHERME SOUZA ENNES, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade RG n° 3.314.742-2/PR, inscrito no CPF/MF sob o n°
017.906.219-09, residente e domiciliado na Rua Francisco May n° 170, bairro Vista
Alegre, na cidade de Curitiba-PR; e, 11) ODORICO IGLESIAS NETTO, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nO 4.249.363-5/PR, inscrito no
CPF/MF sob o nO587.727.749-91, residente e domiciliado na Rua Major Sezino Pereira
de Souza n° 349, ap. 01, Centro, na cidade de Araucária-PR; aos quais conferem os
poderes necessários para em CONJUNTOU ou ISOLADAMENTE representar o
Consórcio CIACEG frente à Concorrência Pública de nO01/2017 que o ESTADO DE
GOlAS promove por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO (SEGPLAN), com interveniência/anuência da Companhia de
Investimentos e Parcerias (GOlAS PARCERIAS) para praticar os seguintes atos ou
outorgá-los a representantes credenciados, mediante procuração específica: representar
a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais,
sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais; representá-Ia no
processo licitatório incluindo todos os atos do certame, podendo assinar, promover
defesas orais e escritas, assinar recursos, quesitos e documentos; para estabelecer e
manter entendimentos com as referidas entidades, agências, órgãos ou departamentos,
para receber citação, notificação e intimação de qualquer natureza, para requerer e/ou
promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar os
atos necessários durante a realização do certame licitatório; interpor recursos e renunciar
ao direito de interpor recursos; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel
cumprimento do presente mandato. (FEITO SOB MINUTA). VEDADO O
SUBSTABELECIMENTO. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM O PRAZO DE
VALIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA PRESENTE DATA. AS
OUTORGANTES, NA FORMA REPRESENTADAS, ASSUMEM AS
RESPONSABILIDADES PELAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO PRESENTE
INSTRUMENTO. As partes apresentam ainda a Guia de Recolhimento do Funrejus
nO 14000000003214221-3, no valor de R$18,56 (dezoito reais e cinquenta e seis
centavos), quitada nesta data. A PRESENTE PROCURAÇÃO FOI PROTOCOLADA
SOB N" 17/2018 NESTA DATA, NO LIVRO DE PROTOCOLO GERAL N" 10 (DEZ)
DESTA SERVENTIA. E, de como assim me foi dito do que dou fé, a pedido lavrei o
presente instrumento qual depois de lido e achado conforme, aceitam, outorgam e

inam, ficando dis e sadas presença e assinatura das testemunhas de acordo com
o a igo 68 do Cód go e No as - Foro Extrajudicial - da Corregedoria-Geral da Justiça
dest Est o. DE e Joelcio dos Santos, Escrevente, que a escrevi. E eu

MAR ELà ODRIGO MARTINS SILVÉRIO, Tabelião, que a subscrevi.
Faze~ Rio Grand - ,'.03 de Janeiro de 2018. (a.a.) 'AGNALDO BASTOS LOPES E
CEC ANO JOSÉ ENNES NETO. Trasladada em seguida, confere em tudo com a
j In~l, ao qual me reporto e dou fé. Emolumentos R$74,23 - VRC 384,62 - Selo R$0,80

-ISS R$3,71. .t.'\CD.ltq,£ T ~IONATO OE NOTAS
,~"'~., M RC!LO 8ILV~AIO

~ ~ A,P .1515. Fono(4 Je27.13eol:I: ~ A1"_ loilcôpIe. uçto101 do
o ~ docoment ilpleS'mado e.te Tabelionato.
~ •.
.'1< iit
4~ ",":iq~1.1G~
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DA VERDADE

(onolros - Tel: (41) 3627-1364/ Fax: (41) 3627-565
3- 12 - Fazenda Rio Grande - PRo

Livro: 171-P

rcelo Rodrigo Martins Silvério Fo1h., 122
Tabelião Rubrica

RECIDO DE SOUZA
HOM .I::OGADO

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE FAZENDA RIO GRANDE
TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO GRANDE
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PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: ABL SYSTEM
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTOA A FAVOR DE
CEJEN ENGENHARIA LTOA NA FORMA ABAIXO:

Marcelo Rodrigo Martins Silvério Folha, 118
Tabelião Rubrica

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE FAZENDA RIO GRANDE
TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO GRANDE

OE . pR

1\'1'lS~\I£RIO

Cf,I.ORO a M}"Etl1'C\O~E
oE \J\.' 11"'~ fOlHA

O ~f\y.;dJ ~ 5 A I B A M, quantos este público instrumento de
Procur~ção virem que, aos três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito
(03/01/2018), nesta Cidade e Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, em
Cartório, compareceu como outorgante na qualidade de integrante do Consórcio CIACEG:

BL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTOA, pessoa juridica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nO04.099.948/0001-05, com sede na Rua Augusto
Stresser n° 453, bairro Alto da Glória, na cidade de Curitiba-PR, com seu Contrato Social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nO4120443311-1 em
11/10/2000; 15° Alteração Contratual Consolidada arquivada sob n' 20174524285 em
01/09/2017; e, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em
03/01/2018, as quais ficam arquivadas nesta Serventia, nas folhas 64 à 73 do Livro 91 de
contratos sociais; neste ato, conforme cláusula quinta da mencionada 15° alteração
contratual consolidada representada por seu Sócio Administrador: AGNALpO BASTOS

, brasileiro, separado judicialmente, técnico em processamento de dados, portador
da CNH sob n° 00527488405 expedida pelo DETRAN/PR em 02/09/2014, onde consta o
número da cédula de identidade RG 4.739.944-0/PR e do CPF/MF 878.593.519-00,
residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora da Luz nO500, Casa 13, bairro Jardim
Social, na cidade de Curitiba-PR, ora de passagem por esta Cidade e Comarca; mediante
documentos exibidos, a presente e seu representante reconhecidos como os próprios por
mim, Escrevente e pelo Tabelião que esta subscreve, do que dou fé. Então, pela
outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento nomeia e
constitui sua bastante procuradora de modo irrevogável e irretratável a empresa líder do
Consórcio CIACEG, CEJEN ENGENHARIA LTOA, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nO79.540.670/0001-50, com sede na Rua Ângelo
Marqueto n° 3.032, bairro Cidade Industrial, na cidade de Curitiba-PR; confere todos os
poderes necessários para representá-Ia frente à Concorrência Pública de nO01/2017 que o
ESTADO DE GOlAS promove por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO (SEGPLAN), com interveniência/anuência da Companhia de
Investimentos e Parcerias (GOlAS PARCERIAS), para praticar os seguintes atos ou
outorgá-los a representantes credenciados, mediante procuração específica: representar a
Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais,
sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais; representá-Ia no
processo licitatório incluindo todos os atos do certame, podendo assinar, promover defesas
orais e escritas, assinar recursos, quesitos e documentos; para estabelecer e manter
entendimentos com as referidas entidades, agências, órgãos ou departamentos, para
receber citação, notificação e intimação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover
consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos
necessários durante a realização do certame Iicitatório;interpor recursos e renunciar ao
direito de interpor recursos; assumir compromissos e/ou obrigações ern nome da
Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar €i receber
quitação em nome da Outorgante; representar a Outorgante na defesa de seus interesses•
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REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FAZENDA RIO GRANDE

TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO GRANDE
Livro: 177-P

Marcelo Rodrigo Martins Silvério Folha, 119
TabelUio Rubrica

Av. Paraná, 1.515 - Bairro Pioneiros - Tel: (41) 3627.1364/ Fax: (41) 3627.585
CEP 83833.012 - Fazenda Rio Grande - PR.
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EMTEST

em Juízo ou fora dele, em qualquer instância e perante qualquer Juizo ou Tribunal,
podendo levantar alvarás em nome da outorgante inclusive contratar advogados, com
poderes especiais para confessar, transigir, desistir; fazer acordos, dar e receber quitação;
receber citação para ações judiciais; ao seu critério, contratar terceiros, pagar contas, dar
quitação, receber quantias, levantar alvarás, promover ações, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, fazer defesas orais e escritas, poderes amplos de administração, abrir
contas em instituições financeiras para a administração do consórcio, movimentar valores,
fechar contas; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do
presente mandato, (FEITO SOB MINUTA). VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. O
PRESENTE INSTRUMENTO TEM O PRAZO DE VALIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS, A CONTAR DA PRESENTE DATA. A OUTORGANTE, NA FORMA
REPRESENTADA, ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELAS INFORMAÇÕES
DECLARADAS NO PRESENTE INSTRUMENTO. As partes apresentam ainda a Guia de
Recolhimento do Funrejus nO 14000000003214230-2, no valor de R$18,56 (dezoito
reais e cinquenta e seis centavos), quitada nesta data. A PRESENTE PROCURAÇAo
FOI PROTOCOLADA SOB N° 16/2018 NESTA DATA, NO LIVRO DE PROTOCOLO
GERAL N° 10 (DEZ) DESTA SERVENTIA, E, de como assim me foi dito do que dou fé, a
pedido la i o presente instr to, o qual depois de lido e achado conforme, aceitam,
outorga e assinam, ficand dis fnsad s a presença e assinatura das testemunhas de
acord com arti 684 do Código, de ormas - Foro Extrajudicial - da Corregedoria-Geral
da Ju tiça d te stado. E u \ Joelcio dos Santos, Escrevente, que a escrevi.
E eu MA CE ORO' IGO MARTINS SILVÉRIO, Tabelião, que a subscrevi.
Faze da Ri , rande-P Jkneiro de 2018. (a,a.) AGNALDO BASTOS LOPES,
Trasl a em segui a re m tudo com a original, ao qual me reporto e dou fé.
Emolumentos R$74 3 - 84,6 - S lo R$0,80 - ISS R$3,71,
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PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: CEJEN
ENGENHARIA LTOA A FAVOR DE GUILHERME
SOUZA ENNES E OUTROS NA FORMA ABAIXO:

Livro: 175-P
Marcelo Rodrigo Martins Silvério Folha, 197

Tabeliao Rubrtca
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REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADODO PARANÁ

COMARCADE FAZENDARIO GRANDE
TABELIONATODE NOTASDE FAZENDARIO GRANDE

~Q\ ~\~ S A I B A M, quantos este público instrumento de
Procuração virem que ao primeiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e
dezessete (1°/12/2017), nesta Cidade e Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do
Paraná, em Cartório, compareceu como outorgante: CEJEN ENGENHARIA LTOA, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nO79.540.670/0001-50,
com sede na Rua Angelo Marqueto n° 3.032, bairro Cidade Industrial, na cidade de
Curitiba-PR; Quadragésima Alteração Contratual Consolidada arquivada sob nO
20160986869 em 24/03/2016, a qual encontra-se arquivada nesta Serventia, nas folhas 56
à 67 do livro 80 de arquivo de contratos sociais; e, Certidão Simplificada emitida pela Junta
Comercial do Estado do Paraná em 30/11/2017, a qual fica arquivada nesta Serventia, nas
folhas 99 à 101 do livro 90 de arquivo de contratos sociais; neste ato, conforme cláusula
sexta da mencionada quadragésima alteração contratual consolidada, representada por
seu Sócio Administrador: CECILlANO JOSÉ ENNES NETO, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade RG nO736.179-3/PR, inscrito Iio CPF/MF sob o nO
169.935.279-87, residente e domiciliado na Rua Francisco May nO170, bairro Vista Alegre,
na cidade de Curitiba-PR, ora de passagem por esta Cidade e Comarca; mediante
documentos exibidos, a presente e seu representante reconhecidos como os próprios por
mim, Escrevente e pelo Tabelião que esta subscreve, do que dou fé. Então, pela
outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento nomeia e
constitui seus bastantes procuradores: I) GUILHERME SOUZA ENNES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 3.314.742-2/PR, inscrito no
CPF/MF sob o n° 017.906.219-09; 11)CEcíLIA SOUZA ENNES CICHELLA, brasileira,
casada, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG n° 7.576.673-4/PR, inscrita
no CPF/MF sob o n° 045.469.349-47; 111)CASSIANO RENE SOUZA ENNES, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 7.576.677-7/PR, inscrito
no CPF/MF sob o n° 005.104.109-01; e, IV) CAETANO SOUZA ENNES, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 7.576.681-5/PR, inscrito no
CPF/MF sob o n° 060.812.289-08, todos residentes e domiciliados na Rua Francisco May
n° 170, bairro Vista Alegre, na cidade de Curitiba-P~; aos quais confere poderes amplos,
gerais e ilimitados para ISOLADAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DA ORDEM DE
NOMEAÇÃO, representar a outorgante EM PROCESSOS L1CITATÓRIOS, seja, REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TOMADA DE
PREÇOS, CONVITE E PREGÃO, junto aos órgãos Federais, Estaduais, Municipais,
Autarquias Fundações, Empresas Públicas e de Economia Mista, em todo os seus
Órgãos, Secretarias e/ou Departamentos, podendo para tanto, ditos procuradores, adquirir
Editais, licitar, assinar e protocolar termo ou carta propostas, documentos e declarações;
dar lances, exibir acervo técnico; pagar taxas; participar de abertura e conferência de
propostas; examinar documentos, aceitando-os ou os impugnando; declarar e ajustar
preços e condições; assinar os respectivos contratos; contrair e assumir obrigações
contratuais; fazer e apresentar projetos, cronogramas e prazos; assinar termos; receber
quantias parciais ou totais; impugnar; apresentar certidões e demais documentos e fazer
rovas' tomar decisões' re uerer e ale ar o .
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COMARCA DE FAZENDA RIO GRANDE

TABELIONATO DE NOTAS DE FAZENDA RIO GRANDE
Livro: 175-P

Marcelo Rodrigo Martins Silvério Folha, 198
Tabelião Rubrica

Av. Parané, 1.515 - Bairro Pioneiros - Tel: (41) 3627-1364/ Fax: (41) 3627-5859
CEP 83833-012 - Fazenda Rio Grande - PRo

assinar todo e qualquer documento que se fizer necessário; representar a Outorgante no
Foro em geral, apresentando-se perante qualquer Instância, Juizo ou Tribunal, podendo
ditos procuradores contratar advogados, bem como utilizar-se dos poderes da cláusula "ad
judicia", e mais dos para propor e variar de ações, acordar, concordar, discordar, transigir,
recorrer e desistir; requerer, alegar, declarar e assinar o que preciso for, interpor recursos,
participar de audiências designadas; firmar acordos e compromissos; receber, passar
recibos e quitações; podendo para tanto, assinar propostas, prestar declarações e
informações; impugnar, apresentar e retirar documentos e papéis; assinar recursos e
contratos, concordar e discordar com cláusulas e condições, ajustar preço e prazo; e
praticar enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente
mandato. VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. (FEITO SOB MINUTA). O PRESENTE
INSTRUMENTO TEM O PRAZO DE VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA
PRESENTE DATA. A OUTORGANTE, NA FORMA REPRESENTADA, ASSUME A
RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO PRESENTE
INSTRUMENTO, NA FORMA DO DECRETO 93.240 DE 09/09/86. A parte apresenta
ainda a Guia de Recolhimento do Funrejus nO14000000003131330-8, no valor de
R$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), quitada nesta data. A PRESENTE
PROCURAÇÃO FOI PROTOCOLADA SOB N" 2477/2017 NESTA DATA, NO LIVRO DE
PROTOCOLO GERAL N° 10 (DEZ) DES SERVENTIA , e como assim me foi dito do
que dou fé, a pedido lavrei o prese e i strumento, o q ai dep is de lido e achado
conforme, aceita, outorga e assina, fican o disp s das pre nça e assinatura das
testemunhas de acordo com o arti 684 o Cá go de No a - Foro Extrajudicial - da
Corregedoria-Geral da usti a de te Estatlo. eu Joelcio dos Santos,
Escrevente, que a r u MAR O RODRIGO MARTINS
SILVÉRIO, Tabelião, q a s i. Faz ' a Rio G n -P ,1° de Dezembro de 2017.
(a.a.) CECILlANO JO E S T r sladada em seguida, confere em tudo com a
original, ao qual me r e u fe olumentos R$70,00 - VRC 384,62 - Selo R$O,75.
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CEJEN ENGENHARIA LTDA
40. ALTE~AÇÃO ECQNSOLlOAÇÃO',CONTRATUAl

. CNI'J 79;S40.670l0()01-S0
NIRI: 4120172023~3

CI:JEf.lEN9E:NHA~IAL:rDA
~ÓNSOLlDAÇÃO C'ÔNTRÀl'WAL

.CNPJ 79,540;Ei7ÓIOOOf-íiO'c.
NiR1:4120t1023'3

j

í, .

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PA~ • BBDE

CBRTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2016 13,(3 SOB NQ 2al~09a6869.
PROTOCOLO, 160986869 DE 22/0]/2016. CÔOIGO DE V2RIPICAÇÃO:
PR160986969. NIRE: 41201720233,
CI'lJEN ENGENHARIA LTUA

.YÀIIIIlII
Nr"" COMERCIAL

00 PAAAN.Aí
r,ibertad B09UB

B8CRET1RIA GERAL
CURlTIBA, ~t/0J/2016

www.ernpreaafacil.pr.gov.br
ldada degte documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçSo de sua autencidade "oa respectivos portaie.

Informando aaua re.pectivoa códigoa da verificeção ~

CECILlANOJOSÉ.ENNES NETO, Brasileirq, riatllral de S~o.oauloISP, nascido em
25/12/1950, Casado, Engenheiro .cIvil, resldenteedoniiclllado em Curitiba- PR, à
Rua Fraricisco. May na 1'ZÔ,balllo VistaAlegrê,C[õP80112P-420,pbrtadórqacjedula
d\!icl~nfidàd~R9n' 73$,ri:~.3,Si3 f?1PRe';Ç,PF1Mf: 169935 270fJ:!17eVANIA. MARIA
SOUZA êNNES,brasllélira'inat uralde Guritl!:iálPRjhli~Ôidia-etn"lgI09/)9$4;. 'ca'sadaj

eh1P~sáriia] filsidj!hte,e domji;iIiliqo êiíiqúritlpB::' p~;i:i;R~ªfr~~s!~Co}v\;Íynono,
\)'iailrbVi$taAleg re, CEpsO 820-420;po rtatlorado RG'ri' 800'020 S8 P/PRe Ihscritá
noCPF/MF336.B09.059'SB, únicos sqclos' clélsOçle9adeernpresàha limitada que
girá sobonome empresarial de C.EJEN ENGENHARiA l TDA, tendo sua sedeém
C.uritiba/PR à Rua Angelo Marqueto, 3032, ÇIC, CEP 81 :255.201, coin seu Contrata

.1

CECILlANd JOSE ENNES NETO, Brasíleiro, natural de São PaulolSP, nascida em
25112/1950, Casado, EhgerihéllOCivil, lésidenteé domiCiliado em Curitiba- PR, à
RUllFrllncíscoMaY,n"170, bllirro Vista Alfilgre, CEFi 8082Q-42(i, portacj.arda.cépula
peldentidade RG na73S:c179-3SSP/PR'eepFI~F19~ 93Q2T9-~7",YA~fA'IYIARI,A.
SOUZAENf'oiES,brasileii,á, naJOfal(Je C4ritib~IPR.{ nascida em 12fQ9l1954, c<rsada,
empresaria"residentee'domiciliadocem Gulltl5a<PR,à Rua Frahéisco Máy n' 170,
bairrQVist;! Alegl~, CEP 80821).420,,pOrt~doradoRO ri' 800,020.SSP/PR e. inscrita
rioCPF/MF 33Bl609úS9-58: unicas, sóCios dasacíedadeempresaria limitada que
gira.so5 a nome empresarial deCEJ~N ENGENIiARIA LTDA, tendo sua sede em
Curifiba/PR à Rua Angelo Marqueto, 3032, CIC,CEP 81.265-210, com seu Contrata
Social registrada na .Junta Comercial do Eatad<:i da Paraná SOb a NIRE n'
1'120172023-3 em 04/08/19St;i e úllima áiteraç1lPtégistradasobno 2014,4713713 em
28/08/2014,lnscritanoCNPJsob o nó 19:540:,57010001,5d, resdlvémproéeder fi 40.
!iIteração e consolldaçãotontratual, com,as,sMu iól.ascláusulas.e cpndiç6es;

CLÁUSULA PRIMl;lRk Ex'tihgue~$ehéstêa.to'afinâl iibai)(o;

• Porta Alegre, Rio Grande do S~f',coh1 eri"déreço na Avenida Mau<!l,2852,
Cêntro, CEP 90.230c270,'inscrita no éNPJ79,540.S7iJiQ002"31,

CLÁUS!JLA SEG!JJÍlOA: Permanecem inalterada.s.e.em vigor as demais Cláusulas
que não colidam eOinas dispósiçôes do presêrifi'jír)slrumeh,lo.
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CEJEN ENGENHARIA LTOA
40' ALTE:MÇÀOE CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 79.540,670/0001-50
N1RE 4120172023-3

Social regisfradoriáJunta 0óftierclâl,ao6slâllo.db Pârài,-asóbô NIRE ri
4120172023'3 e-m04JbaJ1t18ée-üllíma'aiteraçào"rÉlgistradasol'r h' '201447137.13 em
28/08/2014,iriscritan(j CI\jPJ sob. O n" 7:9,540,670/0001-50; cohSollda.sà O contrato
sotlal; c()m.asseguintes cláus0fasecondlçoes: ". .

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome. empresadal de CEJEN
ENGENHARIA LTOA, da quàí pcidérãô fazerusó ósàdri'únistràdorés, sendo lhes
expressamente vedado O emprego da mesmâ e.m documentos que não se
relacionem com o's objetivos sociais, tais como:avais; 'endossos, flanças ..ou sa1:íues.
de fàvor. . . .

CLÀUSLA SEGUNOA:A êmpresà tem sua séde ha RllB.Angelo .Marquet6,3032,
CIC, CuritibalPR, CEP 81265c210

Parágrafo Único; A empresa. possui a seguinte filial:

.-. Rio Grande, Rio GrandedoSul, com endereço na Avenida Bicalho sln, Portão
8, CEP 96;201-020;

CL,A;USU"-ATERCEIRA:.,A sóciàdaéle irijciijúsúásativldadesem 04 de agosto de
1.986eseupr<lzode duraça\lindeierrilínado. .

CLÁUSULA OUARTAA sociedade.tem por objeto social as seguintes.atividaqes:

~.

.1
!

i

.1
I

I)

11)

111)

IV)

Engenhari? Civil, em .geral;engenhanaelétrica, engenharia mecânica e
engenharia de comunicações', IXi'mpreendendo: estudos, projetos,
execução,mamjtençao,direç'ao:e instaliJ,çao, fisc;allzaçãoe supeNlsão em
todas aS suaS mOdalldàdes,
EX.ecUÇãôde.séNlços de ci:iril;@ção,mariutença~, mo'ntagém e
'assistêMia têcnica;inclúindo 'fomecimento,. para os setores de.
irifr~e'str1J1Ura'elnd uslrial! nas á. rea~:a 'é(opdrluàtia, irfetf(j'ferróiiiá'ná (iilfra:.
e ';SuperestrutU(lt:e materlalroda[lte),san.earnentO:' bàsii:;oe ambiental,
teleco-mun iCâçõéS;cpntt\l1 e-déttáfégorodóvlá'rió,ltifrá.e'stfutu ra urDana,
Iinh<jsde tranSirfissão',rééles de disiril£Uiça6 e,suQeí\iaç6és élétrlc'as:
Indúsltià de pré moldados, em .concretaarrnad6 e.pretendido, prcduç'âo
indústria.1 de técnica especlalizadae.sàrV1çOs especiàllzados tais como:
proiensao .. de estruturas, geote-cnia; :formas deslli!antes e concreto
projetado 'entre outros; ..
Concessôes de.-servlços públicos,inciuindo, mas. nao se limitando as
áreas' de sá.ne~mentii (águ~ e esgoto},rodovláMs; metfo-fert0V1àrías,
estacionamentos, de limpeza urb<ln<l, compreendendo cOietade lixo,

2

i
I

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO:UO PARANÁ - SEDE
CBRTIFICO o REGISTRO EM 24}03/2016 13,43 SOB NG 20160986669.
PROTOCO~O; 160986869 DE 2~/03/2016. CÓOIgO DB VER~PLCAÇÃOr
PR160986B69. NZRB, 412017JO]33.
CEJEN SNGENHARIA LTOA

Libertado BoguB
SECR~TÁRIA GERAL

CURITIBA, 24/03/2016
www.empreB~facil.pr.gov.br

se impreoeo, fica sujeito ã comprovação da eua autencidade nos reape~t1vaB partais.,.,...~ ...,.~~".~...'..~ ~"""'~ ~



CEJEN ENGENHARiA LTDA
40áALTERAÇÃO E OONSOLIDAÇÁOCONTRATUAL

, CNPJ 79;540,S10/M01'50
JijIR:j:'4f20172023"3

CERTIFICO o REGISTRO EM 24/03{2016 13:43 SOB N" 20160986869.
PROTOCOLO: 160986869 DE 22jOJ!J016. C6DIGO DE VERIPICAÇXO:
PRlS0966869. NIREI 41201720233.
CEJEN ENGENHARIA LTDA

i
JUNTA COMERCIAI. DO ESTADO 'DO .PARANÁ - SEDE

XX)
XXI)
XXII}
XXII\)

VII}
VIII)

vairlç1lo,transpbrtê. rehiõçãtl ''?~êsllr1i:lç:ao (ifialdos, reslduos sólidos
domiciliares,. Industriais, hospitalares e demais correlatos, aterros
sariitários; ,
Desenvolvimento, fornecimento, iritegração: té;têil e cqlocação em
operação dê ,sistemas de aütomaçã'o; supervisão, controle e
gerenciamento' de energia'edéprobe.~soS;

VI) éonstruçãoe operação de empreendimentos de saneamentobâsico,
tr,alemento deenuent\i"s ind~sttiáisê dôméslic(is; dihsplloriá, proJét6s e
serviços na átea de engenharia amblenlal; gestão de fed,es de esgoto;
atividades rélacidnadasa esgotds, colela ,armazenagem. transborda,
tratamento edlsposiçao llna,1 de reslduos não perjgosôs,colêta,
arma,zenagem'; transbordo, trataméntoedestinaçãoÍlnal de resiCluos
perigosos;descpotaminaçaP. recuperaçiíp de passivôsambieiitais ,e
oútros'sei'iljçósdég'estãode reSlduoseéfluentes;compra e; venda de
suoatas;,fab'rii:áçá(),ven da e'àfM"ienager1l~fe fertllii:~Jitese compostos;
usina de compostagem;, .reCiclagem deresliJuos; fabijcaçào,c'qmpiá e
velldil,deet19iPIlr1leritQSP!!t'l lratarllentô(jeêfluentes; esgôlo e'água,
Construçâo d,eredes de' transportes pprdutos;
Obr!!Sae ia port9áiiás, ni.ailtimas efJWi,ais ;dragag ens, escavações
subaquáticas, hidráulicas,porjbsec<lnais, navegação lacustre;

IX) Montagem €i ,manutehção de instalações iriâustriaise de estrutura,s
metallCas;' '

X) Perfurações e sondagens;
XI) Obras di; terrapláría.gem;,
XII) obras de fundações;
Xlli)SelViç()s de traiiêpQrt:~aq~avíâijô de cargas epassageitos;
XIV) Transporte marllimo"de'oa'botagem ~"carga;
XV) TraMpdrte li'\ar1tltT)ôºe',<ilbpl\i~rri",pássageirds;
XVI} transporte m!lJ.íjirnO,cje'lqJÍgcblJr~ii~))ªr,gª:,
xVII) Transporte aquaviàiio,para'passeios tuilstibOs;

'>(\11 il) Transportê (Cldpviárjo,deça:rgas;
XIX) Compra e venda, importação eexporiação e equipamentos e/ou rM\erlás

pata:engenheiio civil" elétrica, mecãnicá; cômunicaçõés,hietto-ferroviaria,
áeroporluária;saneamento básicos ambientai e 'Co'ritrole'delráfego
rodôvlát'ld;
Incorpon:iç~oe construç6esde'im6veiSP[ópriosêde terceiros;
Holdingsôe;iristituições ~naricelras; . '
tipid ingsd e:in#itulções riã'oiináMceira.s:
A'parti'Cipaçãoemoutras, sociedades;'

V)

Libertad B09UEI
SECRETÁRIA OERAL

CU~TIBA. 24/03/2016
wwv.amprosafacil.pr.gov.br

A validade deste documen~o. ae impresao. fica Bujeito à comprovaç~o de sua autencidade Doa respectivos portaia.
Inform.náo ••u. re'pecllvo. cOálgos de ver1flce,ão ~
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CI:JENENGEN HA~IAl:TOA
40"ALTERAÇÁÓ eéóNsôLiÔÂçA6 cbNtRATuAL

.CNf'J'79.540:670fO'001 'Ílo'
NIRE 4120172.023"3

É Hcito,tarribém, a sOGI",dad",promover a leallzação doseu.objeto.,porlnt",rmédio
de terceiros, nas cohdições~ue oi sOGie.dadeJulgar m<í.isconveniente, beni como
participar diretamente como s6cio ou. acionjstade outras.socledades; cpm objeto
semélhanteou não.

CLÁUSULA QUINTA: à Capital .Social .subsciíio e Integralizado é de R$
35,199~970,OO;{lrintae 9j[\<;0milhõ.es e cento:é noVenta e nove mil e novecerilos e
set",ntare~jS) çlividldos,em $5.19010 (trinta e cinco niilhõese cento e noventa e
iioVefnile noveceiilós e setElnta,mil)'(jêquote$ h'trVaf9rdéR$l,QQ (hum Jeal)G<i{ja
ums',.e.siandoassimdistríbuldos,entreos s6cios; ..

50CI05 'lo' QUOTAS CAP1TAL".R$
.GecllláiiO José Ennes Neto, 90% 31.679.973 31:679.973.00
Vânia Ma'rlaSouza E'rihes

... -
10% '3.,5119,997: 3:519,997,00

TOTAIS. -100% )oA99.970' 3M9!! :970,00

c,LAlisuLA '$E)(TA: Asocieoade será 'admirí'isíradaindlvidUaimente peio s6Cio
CEC1LlAN0 Jose EN~ESNETO. jaqy<illfiC~d9, cÔmpOdêrêséa!ribulçÇiesde
Admínjstrador, au\oriz;lilo o uso do nome empresaiial; vedado, noentan!o, em
ati\iid;ldes estranhas ao interesse 'soçi~1 oU;i.ssllmirobrigaçôes sejfi em favor de
qualquer dos quotist;lS.OUde terceiros. . '

Pili;igiilfópr'lmeiró: li respDnsaºllld~det~cri'iC;l,dª soGj.edªd~atinente.miramDde
compêí;;iicla .doeriganheiro;. '.civll,fic:a: ..Inteham~htê'fi 'taf9Q .~b, 'S<lc1o'9éfeiité
QECIL IANOJO.5eENN MNl:tô,'lilig"hhêirO ajViI,pdrtador'da .ta rteiia pr.ofissional
n"4.79:1'0 do cReA!PR, '. .

Parágrafo.5egundo; li representação dasociedadé .serllexércida" também
isoladamente, nOs séguirités casos,al~m dos preVistos.,m ,Lei:

a) Alienar, hipotécaredU óherarbéh6 imóvélsda SCiçle'dáder
b) 'Alienar, Hipotecare ou onlliar:invllstimêntós; .
c)Go ntratar empréstimos' eniia nciaméntOsiiàc(jntliçã o,.;te :rnutuanteóU

mútiJa'riocom giiiaritias.de bensqd AtivoPérm"anenle;
d)Nómear procuradores "Ad-Nefjotla'"

Parágrafo terceiro: .b administrador podara, 'émnorne' dá sotledade,concéder
poderesespeêlfiCós dagesfão 'a protúradoi medlantê instrumento de mandato.

4

I
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JUNTA COMBRCI1'.LDO ESTADO nO~PA~Á - SEDB

CERTIFICO o REGISTRO EM 24/03/2016 l3:43 SOB N. 201609B6B6g.
PROTOCOLO: lS09868S9 DE 22/03/2016. ~6DIGO DH VERrPIC~~O,
FR160966u69. NlRK: 4~201/20233.
CBJBN ENGENHARIA LTDA

Libort!ld Bogue
BBCRBTÁRr~ GERAL

CURITIBA, 24/03/2016
www.ampr~nafaeil.pr.gov.br

se impresso, fica eujeito ã eomprovaçSo de sua autencidade nos respectivo8 portais.
Informando "OU" r""p"ct!VO" e6digo. d. v"rifie'cão ~
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CEJEN ENGENHARIA LTDA
40' ALTERAÇÃO E CONSOLlOAÇÃO CONiRATUAL

CNPJ 79.540.lj70/0001.50
NIRE 4120.172023;3.

CLÁUSULA SÉTIMA: A re$poilS3bllid3dede cadasó.cio é restrlta<aovalorde suas
quotas, mastodos respondem solldanamente, pela Ihtegralizaçãodocapilalsocial.

CLÁÜSllLA. bliAVA: Ámodlficaçâodo contrato :social poderá ocorrera qualquer
. terhpo,'observãdo oquórurh mlnim'oexigido porteI.

CLÁUSULA NONA, Astluot~sqo.ça~ilalisobiál S&blivrerhente"n~g~oiáveis entre os
sóCios: Es\es,enlreJil'ntQ,não podél~d ceqê!láso(i~IiEiriáCiassQb qÚakj~er pretexto
a terceiros. eslranhos à sociedade sem aobSérvânoia do direito ,de preferênCia dos
demlo1i$~ÓoibSria sua ~quiSIi;:ão. .

ParágrafO prlmelro'N~~lpéltése dê.~t~.'qlálJsulaouq~àhclO pr~fe:Í1daretirar-seda
sociedade, o'sócio'deveràcomunJoar'a sua inten-ção,'por Intermédio da 'sociedade,
aOsderhaiss6Cids; riié.ncidr\anddrlomé é qUalifics'çllO ddMuro cessionário :oú
oompnador, bem como, o preço e condições de pagamentos das quotas disponiveis.

Parágrafo Ségundo:O'sdemaissódosterão o prazo d$30 dias pará manifestar-se
sobre o seu ditello depreféterlcia.

Parágrafo Terceiro:. Haiiendo, na ocasião" ihteresseda rt1àis de um SóCio na
aqüísiç~bg Ê1s,quotasd Ilippnliieis estás ..sEl(ã.bl<itéÊldas propótdon<ilmente ao.capital
de,.c;adaum, '

l"árãgiafo 'çrulirto:Se ,CssÓ:cios naose manife$tarem no. prazo convenoionadoe
nem a ,adminístraçãoutilizar-sedo direilbdéââqü1rlrasquotasdisponlvels em nome
dá' sociedMe,ou reembolsar os6<;io retirante, fica assegurado a este odireifo de
alienaras suas quotas' demipital a lerceiro's';.bu receber' os seUs haveres da
sOc;íEidadepelo monlanlélndicilao nesteçoritráto,

Parágrafo Qüintó: I>;sslnícomo á 4ualqllÉl'rsó(jió.sQutórtlagó o:diréitode retlfat.se
atbdoampo'da sOéiedade'.sob,ascondiç6esCQ'nsígnadasnesta,c!éusula" também a
S()cieda'clê'P()cleráexcl~ir, ROrdeolsão da t'nai9th:rd(joapitaisocial, qualquer deles
porjustacausacomprovada, garantindo ao .sóo)o.pleno direito de defesa,

Parágrafo Sexto: EOmrazã'odea s.ociedade,haver sido wns!itúlda"inhillu per.;onae'/
as quotas hão poderão ser penhórádas,âllertãdas oU cedidas li qualquér tltUlo sem
préYiél corisentimento d(Jsd~mai$ SOeia,s:'observ'ldas. ,asçonqjçOésiJelile
doeumenio" Entretanto ,viMo' as.quolas;de ,detétminadoisocio:a.Ser"peri horadas,. isto
setá eoiísldéfa,i;lo Justa' :e,áU~~pE(ra.a ,excIü5~o, <@ $êl(;iDptÓpti$l~rl(jdâ~qi1Óta$
alingid;ls,
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CEJEN ENGENHARWLTbA
40'ALTERA!~.ÂO E .CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ7S .540 .6"tO/tlOO1'5tl
NIRE 4120172023.3
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CLÀUSULA DÉCIMA: Os sócios poderaode Comum acordo, fixatuma retirada
mensal, a títulô de "pró:labôte" ôbseki~dásàs êondlçÕe~ regulamentares
pertinêrites. '.

cLAUsULA .DÉCiMAPRIMEIRA:Ão término 'de cadaexercldio scciaÍ;.em :31 de
dj3ielti!Jrc); pa(jíflil) Islrl'j\'!ôrprestarár:Qnl~i\Jystificl'!g~sdé Wa :admiri istraçá'o,
proçedendo ti elaboraçâoqo inV6[1tário, qo balan99 de resultado econOmlco,
cabendo .aossácios, náprop.'ôrção desuás quôtas,cos lucrosoú perdas apuradas,. .

Paragi'afo Primeiro: Asociedadê poderá preliarar balanços trimestrais, se'mesli'ais
e ou lritermedláriôs nôinluito de viábilizara distribUiçãO de lucros antes do
encerramento do exerclcio social; desde qua não ocorram prejulzos ao capital
sociaL Deliberâçãoaceicadaévéritual disirlbüiÇãôahieeipaaà dê íucroscaberáaós
sócios querapresantem à maioria abso'luia do,capitaL .

Parágrafo Segundo: Cessará a raspo[lsabllldade'cioadminisirador, pelos atos
pralica'dos durante o pedododé sua gestão, coma aprovaÇão dascdrilas do
éxêrêicil'l sociála qúese referirem. . .' . .. .

Pai'âgtÍlft>'Tetéélr;i:í:Os~àõéios"por maicirlásirriplês d,ôcaPitãl, poderà'o decidir pela
retenção dos lucros, Sea sua distribuiÇão afetar oequiiibriofinanceiro da empresa,

cLAusULA OÉciMASl:,GUNOA; As deliberações dos sócios serão tomadas em
reunliló 'convocadas pelói;~,dmlnistradqr~sçlú ppr qualquer sócio 'quando houver
retardo d~emais de. sessenta dias nos casos previstos ,peiocon!ratoouem lei, A
conVO'êáç~opoc!erá,ainda, sei feitaporlitulares dernáls de ui'riqUinfo docapitál
s()çíai"quancló, rilloatencJidos no praZo de oitodi!lS, o pedido de convocação
fundamentado, óóminciicaçãóôas.matéfíasasefetlilraladas. .

Parágrafo 'PrimeIro: .A reunIão de s'ácio.sihslaia'r'se'à, era primeira cOhvocaçâo,
cortl.apresença de tituiares de, rió tnlnltno, trê!;' ClúMos docapitál social e; em
segunda, coam qualquer numero, podendo o s6êio serrepresehtado por outro sócio
óu poradvogado',maqiah,te' .outorga 'd.e rnandãtocdmespecifiêaçãO dos atos
!I4toJi<:adQs:

Pái:Í1gfilfÓSê!@iiiô: Nér'hurns6C1i:í,PQ(sl çllria cóndiçáQde mandatário, podéra
votarni'<liétiaque Ihedlgafespélto dírétaliienta:' .

Parágrafo Terceiro: A reunlâo sera presidida e secretariada por soclos e'sco.lhidos
entre os preserlles, dê CUjostrabalhóS seral<\vrada,ata, no iivro d,ea,tasde r.eunlões
de sócibs, assinada peios' membros da mesa e pots6ciosparticip'àr1tes da reunião.
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CEJE:NENGENHARIA LiDA
40' ALiERAÇÃO,ECONSOLIDAÇÂÓ CONTRATUAL

CNPd79.540,61(j/OOCl1-50
NIRE 412Cl17202:3-rl

C,6pjà .c;l~ at~ ~utenílc~da, pejos, ac;lmtl'llstradoresou ,pela mesa s,erá lavrada .0

àtejulvame I'itbhoREl9istrd Pubfjcodil Eitii'iesas M$tÇ>ihtis; f()[neCendó,.secóplàáOs
s6çios.que.sea, solicitarem.'

ParágtafoQuarto:As,reUnUJesde, sócios serão realizadas, no mlnimo; uma vez ao
ano nos'ejliatros meses posteriores ao balanço patrimonial. com o objetivo de:

(a) Tomar as colifas dos administradores e deilberarsobre o baíanço patrimonial
, e sobre o demonstrativo de resultados do exereicio:

(bj Designar e destituir administradores, fixando su<iremun-eraçÍio;
'(c) Altéràr ,ocàntratosocial;
(d) Trafarde qualqueroulro assunto constante da ordem do dia,

Parágtàfo Quinto: Até tiínta dias antes, da data. marca,ja para a reunião, os
documenlosreferidos em (a) supra, deverão estatadispôsiçãà ,dosMcioS que não
êxer9ama administraçá'o;,.sedor ocaso., fnstaiad~a reunlão,proceder'se"áà leitura
dos documentos referidos, oS.quais Serãb:SutJmetidos;o.petoprésidente;à discussão
e vcitàÇãoAliptoiiação,sêirirêsêtiias,~ob~l~ríçq pátrirtiohiaf é dbdamljiisttatiliO
de resultados, saivoerro 'd.olo ou símula9ão, exoneraráderesponsabliidadeos
membrQsd.!I;adrhlhistra~W ' ,

Pa.rágra.foSexWDispéhsár'hoseàs lbrmalidáâes (iesctitás hosparágrafos
entetióre,s:.qU!lndbtodos OSs6cioscoTTlparecer~TTloudecidirem;' porescr~o"sobrea
matêriaque Seriaobjétoda,rêuniãó.

Parágrafo Selim o: ,As deliberaçÕes 't.omadas em -reunião de sÓcios'vinculam tedos
às so<:ios,aihda ejueaUSéme!hOlj,dissjdêrites,

CLÁUSULA DÉCIMA iE~CEIRA:, NM ,óbstMite cohtratadà por prazo
incle!erminado,a sociedade, não sedlssolliérá;, nem entraràem liqUidação, pela
retirada,faiênbiaolicohbordalà; ihferdição(jli vbnti;idedeq4aiq~~rS6êip, p~dendo
os dEl'niiiis's(,cios,représent,lI'Ido a maí.oria:simples dp...capit~1sociál: prossegulrcom
'a mesma.

Parâgrafo .Primeiro: Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, os ha.veres do sócio
retitante falido, concorda.tárlo, incapaz. olJinlerdito, serão 'apurádos sêgundo o
,balanço patrimonial relativo ao,úllimo'exerclciosocia.1 encerrado. Havendo dec.orrido
sess'ehU(dias'óli mais da,data désse baláhçoiuri1novoe espéciál balanço deverá
serer;-ceri'ádó para0 mesmo fim.
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Parágrafo ,Segundo: Aapuraçllp c:Iõsha\teres,Jeferidario parágrafo anterior, far-se'
á érri Orriailnita'conia, compreendendo cap'itai, fucroseoutroscréi;jitos ou (lébitos, e
deveraestat encerrada em 60 (sessenta) dias 'ácclritar do 'eVento.

Parágra.fir terceiro: Tettriii1adaa ap(iraç}lõ dos hayetes, estes serão pllgos aO
,sÓcio retirante, 'em 36 (nintas 'seis)"parcelas mens,ais é'sucessivas; com Juros de
120/0 'i!0 alió,rriajscprteção monet~riil de aC(j.rçJocomaevoiução inf1aCionãrla
Vencendo~séa primeira 3 (ttinta) dias apÓs ó transcurso do prazo referido no
pàrágrafoanterioL

CLÁUSULA DE~INlA QUÀRTA:. Ernoasodefaiedmento ,de um dos sõcíos;a
sodedlldenãÇl s" dlssQlverâ, oS herdeihisdospciofalecíllo, de cómWí'l,ê)(IerterãÕÕ
/jirêitô i1squotaii ênjretaht~,~ã'o-:haVéndbihiéràss~empartic!par da sÇlQledaQé.os
iÓ'clo,s :rtilhánésceKtesi pa,~ar,ªóáós Iiero~írõ$\ 'o'i;j.rfjs\lltadçs ÔÔS hilYér~sdb-s6cio
falecido, que serão apurados segundo o; balanço patrimOnial réhltIVó ,a.oullimó
"xercíc;Qs'Ociai ent;errado Hãverido decorriqos~ssehladias ou mais da diltadesse
balanço, u'rririOvoe especlal balanço,deverá.ser,'encerral'lo para o mesmoflm.,

Parágrafo Rrfrrieíro: A apuração dos haveres,re'ferldano p"râg rafoélrileríor)a r."se-a
em uma, única conta, cómpreenl'lerfdocapital, lucros.é oulrbstréditos ou débitos, e
deverá estarencerrad aem,éO,(sessé nta),diaia'cohla r~CJey!irito.

Paragrafo segundo:' Terminada a apurllção dos haveres, estes ,serão pagos ,aos
herdEMos,emM (trinta e Seis) parcelasrnénsalsé sucessivas; com juros de 12% ao
ano, mais correção monetária,de acordo corn a eVOluçãoiri'flacionárílj vencendO,se a
prinieiril 30jtrlhtll) dies'após Ottenscursodo prazorefe.iidono parágrafo ariter[ot.

Pai'~gtafo:rerceli'o: Nó relaçlónam'ento :com, a sociedade, 05 herd$irlilS seJã6
reprElSElotadpspprpes~oaqi,JEl6jujzi;jo reSpéCtiy'6Jllv~~~'ánqi!fcjitllt.

Par~gi'afô Q\Játtó: E,rn9i;\soq~illg(fiss-odQs~ettliíirós násoéred~deffica vedado o
cayd6tl8'admiriisttadór, sal\llilcornconcordãncla dos sóCios remanescente,

CLAusULÂ DECIMA QUINTA: A sociedadesElrá rElgida, supletiVamente, pEllas
normas relíltivas 8,sociedade por,ações (Lei h °6404/.76)

CL~USl1LA bEGIMA~I?)l:TA: A WCiedilde <:jh1riliáem liquidação nos casos
previstoserri lei, liipóleseemqueserá íridicaçJo',um liquidante que prÕCE!çJeráde
aedrdõ como ritmolElgíllhiéntedétérrriinagO,
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CLAU{>ULÁ OÊCIMA S,ÉTIMA: o administrador investido nO carto,conforme
cléusulasextà, DECLARA,s,ob as períÇlsda Lei, ele que não está irnpedido de
exercer ,a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação crlrnirí?I, oU por se encontrar sôb, os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acess,oa cargos públicos; ou por crime falimentar,de
prevaricação, peita ou súborno, cOncussão, peculato; ouCoiitraa econornla popular,
contra o .sistemafil'lanceiro'oacionai, cqrítraas nprmàs de defesa da concorrência,
contra as Tela~ôe:sdeconsurno, íêpúblicaou'apropriédade,

ossÓdos'deélàrarn,sob as p'enasdàlei,gUe'riãé5iéstão'fiici.Jrsosêrnquaisquet â05
G[jríi~5'Ptevistos'em Lei aunas restriçõeS legais qUe poSSarfFirnpedi.losde exercer
ativida'des"mercantis. '

E, por terem' ,sim justos e contratados,assiÍ'lamo presente' instrUmento em 01
(urna) via; 01)' andp-seporsi,sêus h'érdêiros$silcessotesllCUmprHo nelmente.

A va~idade d~gte documento, se ~preBBo. fica sujeito à comprovação do sua Butencidada nos ré8~ectivoe portais.I' Info=.ndo .eu, "ep"tivo, c6digo, de verific.ção i
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000022

AGNALDO BASTOS LOPES, brasileiro, separado, técnico em processamento dfl : °0:. "c ••<>

dados, natural de Campo Mourão - PR, nascido em 23/02/1975, portador da

Cédula de Identidade Civil nO.4.739.944-0 - SESP /PR e inscrito sob CPF /MF n~••• :o,

878.593.519-00, residente e domiciliado na Cidade Curitiba - PR, sito à Av. Nossào, o j
Senhora da Luz, n° 500, Casa 13, Jardim Social, CEP: 82510-020.

ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

15' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 04.099.948/0001-05

Nire 4120443311-1
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ELOYSA BASTOS LOPES, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de

bens, comerciante, natural de Araruva - PR, nascida em 18/01/1949, portadora da

Cédula de Identidade Civil nO. 648.017 - SESP/PR e inscrito sob CPF/MF n°

534.431.109-59, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, sito à Av.

Nossa Senhora da Luz, n~500) Casa 13, Jardim Social, CEP: 82510-020.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira sob
'--1

Denominação comerdalABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA

LIDA, com sede e foro em Curitiba - PR à Rua Augusto Stresse]' n°. 453, Alto

da Glória - CEP 80.030-340, com contrato social registrado e arquivado na Junta

Comercial do Paraná sob o n°. 41204433111 por despacho em sessão de 11 de

Outubro de 2000 e subsequentes alterações e inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

04.099.948/0001.05, resolvem por instrumento particular, alterar seu contrato

primitivo que se regera pela Lei 10.406, de 10 de Janeiro 2002, artigos 1052 e

seguintes, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1': Proceder ao encerramento da Filial 03, CNPJ 04.099.948/0007.

92 e NIRE 419.011.215-29 na Avenida Senador Salgado Filho, 2897, Loja 04,

Uberaba, Curitiba/PR - CEP: 81.570-000 .



000023, '. ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

15' ALTERAÇAO CONTRATUAL

CNPJ: 04.099.948/0001-05
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CLÁUSULA 2': Proceder ao encerramento da Filial 04, CNPJ 04,099,948/0005. :•••• :••.. .
20 e NIRE 419,011.215.37 na Praça Ruy Barbosa, 482, Centro, Apucarana/PR - '.: •• '

CEP: 86.800-700
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Cláusula 3': Proceder ao encerramento da Filial 05, CNPJ 04,099.948/0008-73 e

NlRE 419.011.215-45 na Avenida Bandeirantes, 1021, Sala 05, Igapó,

Londrina/PR - CEP: 86.010-020.

.
"e" u• •u;)

lIooeo
• •., ,

Cláusula 4': Proceder ao encerramento da Filial 07, CNPJ 04,099.948/0004-40 e

NIRE 419.011,215-61, na Rua Mato Grosso, 129, Centro, Comélio Procópio/PR

- CEP: 86.300-000.

Cláusula 5": Proceder ao encerramento da Filial 14, CNPJ 04,099.948/0013.30 e

NIRE 419.011. 951-66 na Rua Coronel Alcantara, 291, Centro, Jacarezinho/PR-

CEP: 86.400-000.

.f' <

,"";";,
""." '.',",'-'z .'

social, com a seguinte

2
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Cláusula 6": Proceder ao encerramento da Filial 24, CNPJ 04.099.948/0030.31 e

NIRE 419,012,300-42 na Avenida Tiradentes, 1241, Loja 07 - Bloco A, Jardim

Shangri-La- A, Londrina/PR - CEP: 86.070-545. ~

Cláusula 7" : Proceder ao encerramento da Filial 25, CNPJ 04.099.948/0031-12 e

NIRE 419.012,300.51 na Praça Gabriel Martins, 39, Centro, Londrina/PR -

CEP: 86.010-010.

~,
A vista da modificação ora ajustada consolida.se o co

redação:
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ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.099.948/0001-05

NIRE 4120443311-1

ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

15"ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 04.099.948/0001-05

Nire 4120443311-1

AGNALDO BASTOS LOPES, brasileiro, separado, técnico em processamento de
dados, natural de Campo Mourão - PR, nascido em 23/02/1975, portador da
Cédula de Identidade Civil n°. 4.739.944-0 - SESP /PR e inscrito sob CPF /MF n°
878.593.519-00, residente e domiciliado na Cidade Curitiba - PR, sito à Av. Nossa
Senhora da Luz, n° 500, Casa 13, Jardim Social, CEP: 82510-020.

ELOYSA BASTOS LOPES, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de
bens, comerciante, natural de Araruva - PR, nascida em 18/0111949, portadora da
Cédula de Identidade Civil nO. 648.017 - SESP IPR e inscrito sob CPF IMF nO
534.431.109-59, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, sito à Av.
Nossa Senhora da Luz, n° 500, Casa 13, Jardim Social, CEP: 82510-020.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira sob
Denominação comercial ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA
LTDA, com sede e foro em Curitiba - PR à Rua Augusto Stresser n°. 453, Alto
da Glória - CEP 80.030-340, com contrato social registrado e arquivado na Junta
Comercial do Paraná sob o n°. 41204433111 por despacho em sessão de 11 de
Outubro de 2000 e subsequentes alterações e inscrito no CNPJ/MF sob o n°.
04.099.948/0001-05.

Cláusula 1" - Da Denominação: A sociedade gira sob a denominação comercial de
ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

Cláusula 2" - Do endereço da Sede - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de

Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Augusto Stresser, 453, Alto da Gloria, CEP:

80.030-340

3

(
. 2017
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Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

outra dependência, mediante alteração contratual assin
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desenvolvimento de sistemas; Consultoria e assessoria em sistemas de informática;

Desenvolvimento e manutenção de projetos de informática; Assistência técnica d~, ••:.

equipamentos; Serviços de planejamento e consultoria empresarial publico ~". j
privado; Desenvolvimento de projeto; Gestão de Call Center; Assessoria em

telemarketing; Gestão de teleinformação e teleinformática; Capacitação

profissional; Correspondente bancário; Intermediação de produtos e serviços de

instituições financeiras e promoção de vendas; Consultoria em organização e

ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

15' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 04.099.948/0001-05

Nire 4120443311-1

Cláusula 3' - Do Objeto Social: Prestação de servIços em analise

C B(I"

• •• •
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.' métodos; Auditoria e consultoria atuarial, consultoria em planos de previdência e

serviçostécnicos especializados e representação comercial.

Cláusula 4' - Do Capital Social: O capital social é de R$ l.050.000,00 (Um

milhão e cinqüenta mil reais), divididos em 1.050.000(Um milhão e cinqüenta mil)

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, inteiramente subscrito e

integralizado neste ato da seguinte forma: R$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil

reais) em moeda corrente do país e R$ 630.000,00 (Seiscentos e trirIta mil reais) em

máquinas e equipamentos de informática, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócios Quotas Valores R$
Aanaldo Bastos Looes 840.000 840.000,00
ElovsaBastos Laoes 210.000 210.000,00
TOTAL 1.050.000 R$ 1.050.000.00

Cláusula 5' - Da Administração: Administração da sociedade caberá ao sócio

AGNALDO BASTOS LOPES, a quem compete o uso da firma e representação

ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autoriza o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em atividades, operações ou negócios estranhos

aos interesses da sociedade ou assumir obrigações seja e :vorde qualquer dos

4
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CNPJ: 04.099.948/0001-05
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quotistas OU terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem

prévia e formal autorização do outro sócio,

60;:><1
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Cláusula 6" - Das Quotas: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão : ••,:,,
ser transferidas ou cedidas a terceiros sem o consentimento formal e unânime dos "'. ;

sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de

preferência na aquisição das quotas, se postas à venda, formalizando, se realizada a

cessão das mesmas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula '" - Do Início das Atividades: A sociedade iniciou suas atividades em 05

de outubro de 2000, com prazo de duração indeterminado.

Cláusula 8" - Da Responsabilidade: A responsabilidade de cada sócio é limitada à

importância do valor das suas quotas, nas quais todos respondem solidariamente

pela integralização do capital social.

Cláusula 9" - Da Prestação de Contas: Ao término de cada exercício social, em 31

de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,

procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e demonstração de

resultados, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas

apurados. Poderá, a critério dos sócios, os lucros, ficarem em reserva na sociedade. 1,

.0&0, .
"eco

:'

.\ Cláusula lO" - Das Deliberações Sociais: Nos quatro meses seguintes do término

do exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão o(s)

administrador (es) quando for o caso.

~ Cláusula 11" - Das Retiradas Mensais: Os sócios poderão, de comum acordo,

fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições

regulamentares pertinentes.
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Cláusula 12" - Da Dissolução da Sociedade: Ocorrendo o óbito de um dos sócios, 00 •• ''o•• •a sociedade não se dissolverá, assumindo no lugar do sócio falecido os herdeiros e '.: '"'
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou does)
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base. •

oooo,,~

na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço :.. :
especialmente levantado. • ,~

~ l°: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio.

•••, .. ,
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~ 2°: Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão pagos em parcelas

• ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, depois de apresentada à

sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação,

inclusive, perante o Registro do Comércio.

~ 3°: Ficam, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e

herdeiros, outras condições de pagamento desde que não afetem a situação

econômico-financeira da sociedade.

Cláusula 13" - Do Impedimento: O Administrador declara, sob as penas da lei, de

que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por ~

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra {

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa

da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14" - Do Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Capital do

~ Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes deste contrato, renunciando-se, expressame , qualquer outro por

mais privilegiado que seja.

6
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E assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente

instrumento de alteração de contrato social em 3 vias de igual teor e forma,

obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-los em todos os termos,
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Curitiba, 27 de Julho de 2017
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