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DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO

A Federação das AssocíaçôesJdas Empresas Brasileiras dé> Tecnologia da

Informação - Assespro Nacional, associação civil de direito privadoV sem fins

lucrativos, que congrega e representam as empresas fornecedoras^de tecnologia da
informação, desenvoivedorã de software e prestadora de serviços de informática, em

âmbito nacional, inscrita do^CNPJ sob n° 42.581.264/0001-26'̂ m sede SRTVS Qd.
'• • .1^ !•'" '

701 BI. ASIs. 829/831 Ed. Centro Empresarial Brasília,rCÍep. 70.340-907, Asa^Sul,
r* Í r",:"

Brasília - DF, declara.para os devidos fins que a certidão de exclusividade Aj^
J' i

4172/20 fornecido pela regional ASSESPRO PARANÁ, em 01 de junho de 2020, '
para a empresa NPíÒAPAClTAÇÃO ESOLUÇOBS TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ
07.797967/0001:-95, referente ao produto Bafíco de Preços, tem validade em todo o

fJ

J

território Nacional por 90 (noventa) dias ,dã; sua data de emissão.
f" '.í

..t .-r

Ar
Brasília, 03 de junho de 2020.

./V

Mariana Andrade

Assespro Nacional
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contato@assespro.org.br 55 (61) 3201-0932

SRTVS Quadra 701, BlocoA, Salas 829-831,

Ed. Centro Empresarial, Asa Sul

Cep: 70340-907 - Brasília/DF ASSESPRO.ORG.Bfí

Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação
página 1 de 2



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela m
2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada ê
integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrSo ICP-Brasii.

Data de emissão do Protocolo: 09/06/2020

Tipo de Documento
Referência
Situação
Data da Criação
Validade

Dados do Documento

Prontuário
Declaração de validação NP
Vigente / Ativo
09/06/2020
09/06/2020 até Indeterminado

Hash code do Documento 91B8E422FA92FBC50AE01ADE4E50D559595CD3FBE6C2617A4C9DCDB6258B0A8D

í^issín^atirrãs^^

Diretor

42.581.264/0001-26 - ASSESPRO NACIONAL

Sientantel

Mariana Andrade de Oliveira

Ação: Assinado em 09/06/2020 11:05:45 - Forma de assinatura: Usuário + Senha

Info.Navegador Mozilia/5.0 (Windows NT 10.0; W0W64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Localização Não Informada

Tipo de Acesso Normal

IP:

FOLHA n®_
I dida provisória

autenticidade,

BranU

Rubric

701.949.471-49

189.6.20.243

Aautenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico
https://www.documentoeletronlco.com.br/DroceletronlcahttPs/valldardocumentoscontent.aspx. utilizando o código de acesso
(passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): QXJLZ-JBM92-YTK8S-R6NL4

Osserviços de assinatura digitai deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSIgn, Autoridade de Registro
vinculada à ICP-Brasii.
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assesprOp^

CERTIDÃO

FOLHA n° >7/

Rubnc

ATE 4172/20

A ASSESPRO - ASSOCIAÇÃO DAS • EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que congrega e representa as empresas nacionais fornecedoras de

software e prestadoras de serviços de informática, atendendo a solicitação de

sua empresa associada, e com fundamento nos documentos regularmente

registrados em nossos arquivos, vem certificar, em atendimento ao que reza o

art. 25, n® I da Lei 8666 de 21.06.93, que segundo estas informações, a NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede à Rua Dr.
Brasíiio Vicente de Castro,^ 111 - Campo Comprido na cidade.de Curitiba, no

Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n^ 07.797.967/0001-95, é autora é
única fornecedora no Brasil, do produto BANCO DE PREÇOS

Nome do produto - BANCO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Linguagem: C# Asp.Net

Banco de Dados: Sqi Server

Funcionalidades:

• Cotação de Preços, Funcionalidade para gestão de cotações,
possibilitando: Criação,/ Edição, Exclusão, Restauração, Duplicação,
Compartilhamento, Análise Automatizada, Geração de Relatório, Importação de
Itens, Inclusão de Itens, Edição de Itens, Exclusão de Itens, Inclusão de Preços

• em Itens, Remoção de Preços em Itens, Envio de Convite a Fornecedores.
• Pesquisa de Preços de Produtos e Serviços baseado nos filtros; Objeto,
Catmat/Catser, Data, Região, Estado, Cidade, Marca, CNPJ do Fornecedor,
Pregão, Órgão, Modalidade, Quantidade, Materiais ou Serviços, Participação

•; 55 (41) 3337-1073

B3 assésproüassespropr.org.br
9 Rua imaculada Conceição, 1.430 - Bloco 2- 4^ Andar „„„„ n n

Cep: B0215-182 - Prado Velho - Curitiba/PR A55E5PR0PR.0R6.BR
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da informação
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Exclusiva, Itens Sustentáveis, SRP; Efetuando busca nas fontes de pesquisa:

FOLHA n

Rubrica

Portal ComprasNet, BEC/SP, LIcItações-E, ComprasMG, ComprasES, ComprasDF,

BPS, Tabela CMED, Tabela Sina pi, Tabela CEASA, Tabela CONAB, Site

Americanas, Site Submarino, Site Jocar Auto Peças, Possibilitando a visuaiização

dos detalhes dos preços e a Inclusão destes em cotações.

• Mapa de Fornecedores, Relatório demonstrando os fornecedores de •

determinado produto, possibilitando' ,a criação Informando catmat e região

desejada, Impressão de relatório e Exclusão de Mapa.

• Decreto de Competitividade, Relatório demonstrando a existência ou não

de competitividade para determinado produto, baseado nos registros de

ilcitações do sistema, possibiiitando a criação informando catmat, região, marca,

período e quantidades desejadas.

• Terceirização, Funcionaiidade que possibilita a busca de serviços dè' .

terceirização baseado no tipo de serviço. Estado, Período e especificação

adicionai, possibilitando a criação e exclusão de cotação e a geração de relatório.

• Termo de Referência, Funcionalidade que possibilita a criação, edição e

exclusão de termos de Referência, permitindo também a Inclusão, importação,

edição e exclusãò de especificações técnicas além da edição e geração do

modelo do documento.

® Especificação Técnica, Funcionalidade que permite a inclusão, exclusão,

envio e geração de relatórios de especificação técnica para compras de

produtos/serviços, para inclusão sistema disponibiliza assistente com intuito de

guiar a criação de especificação de acordo com os itens já existentes no banco

de dados do sistema.

Curitiba, 01 de Junho de 2020

ADRIANO 0Assinado de forma digital RODRIGO CURIAUGUSTO . fc—GALLEGO:006f»
2224955 7'sssr

903 . - // 1L34:25-03'00'

Apresente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional.

J 55 (Al) 3337-1D73

ra assesproõlassespropr.org.br

9 RuaImaculadaConceição. 1.A30 - Bloco 2 - A- Andar
Cep: 80215-182 - Prado Velho - CuritIba/PR A55E5PROPR.ORG.BR

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da informação



NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ 07.797.967/0001-95

NIRÉ 412.05623^-78
5^ ÀLTERAÇÃÒ CÓNTRÃTUAL FOLHA n°

RÜDIMAR-BÃRBOSA.DÓS reis,'brasileiro, casado em .comunhão universal de bens,:eiiprê§anõRB9FÍ|W
da;CéduÍa'de Identidade Civil RG sob n° 4986763^5, inscrito no CPF sob n" 574.4607
idomleiliado na Rua Joaquím Silveira'da Mofei n°;296, Guabirdtübã, CEP: 81;520-280, Cu
BÀRBOZA DOS RElS/brasiíeirp, casado em.comunhão universal dé bens, empresário, portador.da Cédula
deJdèntidáde CivjbRG sob 4418.244-0, inscntò no CPF sob n° 815706.009-53, residente e dòmiclliàdQ na
.Alamêdã Jujia da Gosta, n? 1417, 5° andar, apto 501, QM, Bigorrilho, CEP:.80.730-070, Curitiba-PR, e
•RODRIGO GERMANO DOS SANTOS STREITHORST, brasileiro, natural de São Paüio-SP, casado sob o
régime:'de separaçãoidbrigatórío .de bens, nascido em 05/02/1980, analista de sistemas, portador da cédula
de. identidade civil RG n^ 4078963081, expedida pelo instituto de identificação db Rio Grande do Sul, e: CPF

"n® 993487.210-20, residente e'dõmíciiiadõ na Rua MaracujáSí n° 137, unidade 03, Bairro" Uberaba, CEP:
i8Í.56ÍKjÔ70i, Cúôtibá-PR,.. sócips coiíipohehtes dá. sociedàd© empresária limitada que'gira •sob- o nome a
denõminaçfe soGiâi dè^NP ÇAPAeiTAÇÃO ESOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA", estabelecida na Rua
Loüfenço Piritp,, n^ 496, 3® andar, conjunto 301, Ceritró. CEP; 80.010-160, Curitiba-PR, devidamente
registrada na Junta Çbmerçíaj do. Estado do, Paraná sob o:n® 412.056.23>78. êm 04/01/2006, e úllirtiá
alteração arquivada sob ri® •^20153268654, em 23/06/20'15. RESOLVEM, por este instrumento particular de
•alteração contratual modificar o^seu contrato social, deacordo com asciáusuias.seguintes:

49^68, residej
[iüüa-PR, RUÍMAR

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter como sede e domicílio o endereço Rua Doutor Brasilio
Vicente de Castfo..111'-Sãjas 1001, 1002,4003 e 1004, Edifício Eurobusine^, Bairro Campò Comprido,
CEP-81.200-526, Çüritiba-PR.

GLÂSULA SEGUNDAI Resolvem por este: instrumento de trabalho; os sócios, consolidar o contrato, social,
IbrnandG.âssim^sém efeito à:pârtirdèsta data cláusujas-e Gòhdiçõésxqntidas ho;Contratò primitivo e suas
alterações;

CLÁUSULA TERCEIRA. -Pèrmanecern inalteradas as demais, cláusulas, vigentes que: não cõlldirém com as
.díspo.siçõê.s dopresente instrumento..

- PÁRA uso EXCLUSIVO DA JUNTA CÓMERC|AL DO ESTAPO 00 PARÁNÂ.

JUMIA COMERCIAL
DOPARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 11:56 SOB N® 20187470610,
PROTOCOLO: 187470618 DB 09/01/2019. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11900162159. NIRE: 41205623178.
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÃRIO-GERAL

CURITIBA, 15/01/2019
www. eispresaEacil .pr.gov.br

Avalidado deste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verxficaçao



NPGAPÁditÀÇÃO E SOLUÇÕES TEfeNOLÕGÍCAS LTDA
GNPJ 07.797.967/0001-95

NI RE 412.056231-78
5® ALTERAÇÃO CONTRATUAL FOLHA n

CONTRATO SOCIAL GONSOLIDAPO

NP CAPAGITAÇAO ESOLUÇÕES TECNOLÓGIGAS LTDA
CNPJ07.797.967/Ú:001-95

NIRE 412.056231-78

RUDlMÀR BARBOSA,DÓS REIS, brasileiro,"casado em comunhão universal de.bens, empresário, portador
da Gédüía dS' ídehtidáde GivH RG sob n° 4.G86;763-5, inscrito no CPF sob n° 574.460.249-68, residente e
domiciliado na Rua; Joaquim SJIyeirá da[Motta, n° 296; Güabirotüba, CEP; 81.520-280,Uaritiba-PR; RUIMAR
BARBOZAUOS REIS,..brásllèiro,. casado em" còmünhãõ ,universo de bens, empresário, portador da Gédula
,dé Identidade Civil RG^spb n?'4.41B".244-0.,jns CPF sob n° 815.706.009-53, residente è domiciliado ria
Alameda^ Julia ^da Costa, h- Í417, 5''- andar, -apto- 501, QMÍ Bigorriiho, CEP: 80.730-Q70, Curitíba-PR, e;
:RODRiGO GERMÂNQ DÒS SANTOS STRÉITHÕRST, brasileiro, natural de São Pau!o-SP. casado sobe
regime de separação obrigatório, de bens, nascido em 05/02/1980, analista de sistemas, portador da cédula
de identidade civil RG ri® 4078963081, expedida pelo instituto de identificação do Rio Grande do Sul. e CPF
n° 993.487.210-20^ fésldenle e domiciliado na Rua Maracujás, n® 137, unidade 03, Bairro Uberaba, CEP:
81,560-070, GUritiba-PR,. sócios componentes da sociedade empresárià limitada que gira sób o nome a
dénominàçãp social de "NP .ÇARACITAÇÂP ESOLUÇÕES: TECNOLÓGICAS LTDA", estabelecida Rua
Doutor Brasilío Viçeriíede Castro.dll -Caias 1001.1002,1O03'e T004, Edifício Eurobusiness, Baírrò Gámpo
Cotripridò, CEP 81.200-526i,Guritiba-PR., devidamente registrada na Junta Comercia! do Estado do Ráranâ
eob o n° 412.056.231-78, em 04/01/2006, ;e última alteração arquivada sobm® 20153268654, em .23/06/2015,
resolvem CONSOLIDAR o seu contrato social,;de acordo comaseláusulas seguintes:

Rubric

'GLÁSÚLA PRIMEIRA. Asocieliade girará sob o nome empresáriál de NP CÀPAGltAÇÂO ESOLUÇÕES
TECNOLÔGIÇASrLTDA e tem sedee domíçiíiómá Rua Doutor Bfásilip Vicente de Gastro,-11.1 —Salas 100.1,
T002, í003 e'T004, Edifício EurpbusiriêsSp Bairro Gárhpo Comprido, CEP 81.200-526, Çuritibá-PR.

Parágrafo único. Aêmpfèsa utiliza o nòrne fantasia; Negócios Públicos;

CLÁSULA SEGÜNDAr Asociedade tem por otijeto a atividade de edição, publicação de livros, revistas e
boletins, promoção é realização de cursos, palestras é seminários, assessoria e consultoria nas áreas de
licitações e ádrriihistfàçãp pública, desérivolviitiento de programas de computada sob epcoriienda ^

2 ^
PARA uso EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PAfV^NA

iUhOA COMERCIAL
DOPARANA'

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 11:56 SOB N« 20187470610,
PROTOCOLO: 187470618 DE 09/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900162159. NIRE: 41205623176.

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÃRIO-GERAL

CURITIBA, 15/01/2019
wwv.enpresafacil.pr.gov.br

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



NP CAPACITAÇÃO ESOLUÇÔES;TEGNOLÓGlCAS LTDA
GNPJ 07.797.967/0001-95

NÍRE 4Í2:056231-78
5® ALTERAÇÃO CONTRATUAL FOLHA n»

assessoria em.software, programas^de informática. Rubric

CLÁUSULA TERCEIRA. Asociedade iniciou sLía^s âtividádes èfti 02 de janeiro de 2005 e seu prazo de
duração éindetermihado.

Parágrafo único. Asociedade poderá abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do
território nacional, a;critério dos sócios, atribuindo-lhes capitai autônomo; para fins dedireito.

CLÁUSULA QUARTA. Oaapital social/é de R$ 5.000;00 (Ginco mii reais) dividido em 5.000 {Cinco mi!)
quotas de^valor nominal. de-RS-ijOO (Ümírea!) cada uma, subscrita.e já integralizadas, em moeda corrente do
País, pélos.sócios e distribuídas da seguinte forma:

Sócios Quotistas % Quotas Valor em reais

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 60 3.000 3.000,00

RUIMAR BARBOZA DOS REIS 20 1.000 1.000,00

RODRIGO GERMANO DOS SANTOS 20 1.000 1.000,00

TOTAL 100 5.000 5.000,00

Rarágrafo primeiro. Aresponsábilidàde de çadà sócip é restrita ao^valor dersuas quotas representativas do
capitei .sbpiai,. mas tpdòs rèsppndefti sôlldariàmente pela ihtegfáilzação do. capitàl sócia!.

Parágrafo segundo., Ás qüotas são indivisívèis, reconhecendo àsociedade um só possuidor para cada uma
delas.

CLÁSULA'QUiNTÂ. Aadministração da Sociedade .caberá ao sócio RUDIMAR BARBOSA DOS REIS,
autorizado ao uso do,,nome empresarial individualmente; ao.qual cabe a responsabilidade ou representação
ativa epassiva.da Sociedade, em juizo ou fora-dele, podendo praticar todos os:atos compreendidos no.obje^
social.

PARA USO.EXCLUSlVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO,DO PARANÁ •

iUNTA COMERCIAL
DOPARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 11:56 SOB N» 20187470618.
PROTOCOLO: 187470618 DE 09/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900162159. NIRE: 41205623178.
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAVSEL BISCAXA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 15/01/2019
vTWvr. en^resafaeil.pr. gov.br

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade aos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificação



NP CAPACITAÇÃO ESOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ 07.797í967/006i>95

NIRE 412.056231-78
ALTERAÇÃO CONTRATUAL FOLHA n"

CLÂSÜLA SEXTA. Ficaífi.os ádminislrâdores vèdâcios a usar a dehòmihaçâo social èrti- iè
aos Ihtéressès òu objetivos sociais,-ou assumir obrigações seja em favor de. qualquer dOS quotistas o

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos ddmais. sócios.

Parágràfò primeiro.. Nó èxefcíció dá administração, ficam bs.iadmihlstra^^ dos-rnais amplos e
gerais poderès dé: gestão próprios .do^cargo, a fim dèigararitirplêno funcionamento dos negócios sociais e a
realização-do objetivo da.Sociedade.

Parági^fp-seguridp. Nós.iimitès.de suas .atribuições e ppderes-, érijícitò aos administradores por assinatura
individual, constituir procuradores,- em nome da. sociedade, especificando no instrumento òs ãtos e
operações que poderão praticar eoprazo de duração do mandato que deverá coincidir com oano-caléndário,
exceto omandado'judicial, que poderá ser por prazo indeterniinado.

Parágrafo terceiro. Cessará a responsabilidade dos administradores, pêlos átòs praticados durante o
perlòdo de sua gestão, com a aprovação das contas do exercício social aque se referirem.

CLÂSULA SÉTIMA". Os atos dê qüálsluer .sócios; administradores, empregados ou procuradores da
sociedade,-referentes a obrigações relativas a negócios ou operações estranhas áó objeto social, tais como
fianças, avais, endossos ou-quaisquer garantias em favor de terceiros são expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes em relação à sociedade.

GLÂSULA OITAVA. Os sócios que prestarem serviços àsociedade pòdefão efetuar retiradas mensais atitulo
de pró-Iabore, que serão levadas à conta de-resultado e cujos níveis serão fixados da comum acordo,,
anualmente, por .consenso unânime naTeunião de sócios.

GLÂSULA NONA; .As quotas são indívisívéis em relação à Sociedade e não poderão ser caucionadas,
empenhadas, oneradas Ou gravadas, total ou parciãlrnénte, aqualquer titulo, sem-O prévio consentimento dos
défnàis sócios, ficando assegurada a esjes a preferência hà, aquisiçãOi em igualdade dè condições e na-
proporção das quptàspüé possúífêmVòbsem p quanto segué;

j- Ós sócios deverão ser comunicados,;por escrito, para se manifestarem arespeito dp_p^erência no
prazo de 30 (trinta) dias;
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NP GAPACITAÇÃO ESOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA
GNPJ 07.797.967/0001-95

NIRE 412.056231-78
5® ALTERAÇÃO CONTRATUAL

II - Findo ò prazo para: o exercício: dà preferência, sem que os sócios se. manifestem ou,
sobras; poderão as quotas ser cedidas oualienadas a terceiro.

jii - Anotificação deverá conter ã quantidade de quotas e o preço porelas exigido.

Parágrafo único. As quotassão livremente transferivêis entre os sócios com consentimento prévio.

FOLHA

CLÂSULA.DÉClMA.^Na ihipÔtese.de todos os sócios manifestarem o direito de-preferência, a cessão das
quotas se faráma -proporçâo'das quotas, que possuírem. Se apenas parte dos sócios exercerem esse difeito,
OS :demais poderãoVriò prãzo-adicionai de dez dias, adquirir,, rriédiante rateio, asquotasóisponívéis.

CLÁSULA .DÉCIMA PRIMEIRA. ASociedadè somente podefâ exercer o direito de preferência à aquisição
total ou parcial de, quotas; se os= sócios rnão exercerem, no: prazo de: 24 horás;. prefêrènciálmente aos
terceiros, ;estranhos à-:Sociedade, observando que esta aquisição; se faça com prejuízo do capital social òu
das reservas de-cãpita!. Devendo utilizar ós recursos, de reservas de iucroSi Estas ^quotas permanecerão em
tesourai^iã^ peió pfazQ'má^mò dé 180 dias e sé hão forem alienadas neste prazo, a Sociedade deverá
promover â redução do cãpitâl spçiál nò.mòritantê equivalente'̂ ^ Valor nominal das quotas, revertendo oseu
valor para acoiitade lucfos qüe òhginálmenté disponibilizou os recursos para as quotas em tesouraria.

Parágrafo ünicoi; Esta opção córidiçioháda àexistência dè disponibilidades suficiente para satisfazer odireito
dò sócio que se desliga, sem afetara integridade do capital social e reservas.

CLÁSULAÚÉCIMA: SEGUNDA. Anualmente em 31 de dezembro será levantado um balanço, geral dó ativo e
passivo da Sociedade e os resultados apurados,, lucros e: prejuizos, serão distribuídos aos sÓcips
proporcionalmente, em^coriformidade com as disposíções legais pertinentes enos termos do artigo 1.065.do
Código Civil Brasileiro:

Parágrafo primeiro.,A Sociedade podèrá, por deliberação da, maioria simplés do capital social, levantar
balanços intermediários para quaiquehfim, inclusive distribuição-de lucros existentes em qualquer época do
ano.

Parágrafo segundo. .Qs sócios, por maioria simples do capital social, poderão decidir pela^tepção dos^
lucros, se a suadistribuição afetar o equilíbrio financeiro daempresa.
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NP CAPAClTAÇAO E SOLUÇÕES TÉCNÕLOGICAS LTDA
CNPJ 07.797.967/0001-95

NIRE 412.056231-78

5^ ALTERAÇÃO GONTRATÜAL

cuÂsüLA.DÉciMÁ Terceira. Gs sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das
•a:qualquèr titulo, âihda qüe. àutorizadps pêlo contrato", qüàndò tais lucros pü quahti
prejuízo de capital.

FOLHA n®

quantias
á"distribuírem/^m

CLÃSULÁ DÉCIMÁ QUARTA, todas as .deliberações sociais serão definidas em reunião de- sócios, no
eníantOi para as màtédas abaixo arróladás", dependerão de quórum qualificado para:aprovação pelos sócios

1. As deliberações para os seguintes assuntos requererão a maioria simples do capitai social, ou
seja, um quòrum decinqüenta por cento mais um do capitai social;
a) Adésignaçãó dos administradores em ato separado, sócio pu não;
b) Adêstltuiçãó dos administradores,;
c) O modo e ò.vãlórda remuneração dps administradores;
d) Pedido de Concordata,ou Falência;
ê) Exclusão de sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil.

2í As deliberações para os seguintes assuntos requererão quórum de 75% {setenta e cinco por
cento);
a) A modificãção do coritrátò sòcial;
b) Atransfarmã,ç,ãp da Sociedade,,ou a fusão, cisão ou Incorporação;
ç) F^espluçãpi dissolução e cessação dpestado de liquidação;
d) Aumento ou redução decapital com bens ou moeda corrente.

3. Requererão quòrum de2/3;(dois terços) dasídeliberações sobre osseguintes assuntos:
a) Aaprovação dás contas da Administração;
b) .Destituição de sócio noméadò adrriinistradór:

tc) pèsignaçãò dê: pessoa haó na Sociedade nó caiso dê capital intèirãrtientè inteQraiizado;.
d) Aparticipação nbs:iucfos d^ ãcjrninjstradores é dos empregados;
è) !0-ingresso, na Sociedade dos :herdeiros dp-sócio falecido, por requerimento do inventariante, em

substituição ao pagarriento dos haveres do "de cujus";
f) Anomeação ouõestituiçâo de liquidantes.e o julgamento de suas contas;
g) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas;-
hj Aprovação de laudo de reavaliação avalor venal dé bens ou direitos do ativo ímobillza^e intangível.
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NP CAPACITAÇÃO É SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDÁ
CNPJ 07.797.967/0001-95

NIRE 412.056231-78

5® ALTERAÇÃO CONTRATUAL FOLHA n"

4. Requererão quórum de 100% (cem porcento) das deliberações sobre os seguíntei: assurítc^bDnc;

a) Designação de, :pessoa não sócia na Sociedade, enquanto o capital não, estiver totalme,
integraiizado;'

b) Aquisição,-.alienação e dneraÇãO de: bens imóveis ou constituição de ônus reais e a prestação de
:garantiás de quaisquer naturezas a obrigação de tercéiros.

Parágrafo primeiro. A reunião dos sócios será realizada a qualquer época, mediante convocação dos
administradores ou sóciòs, indicando a matéria a ser deliberada. Dessas reuniões deverão ser elaboradas as
correspondentes átas,:as quais serãolavradas no Livro de Atas da Administração.

Parágrafo segundo. Dispensamrsê as formalidades descritas no parágrafo anterior quanto todos os sócios
cómparêòêfem ou decidirem por escrito sobre a rhatéria queseriaobjeto da reunião.

Parágrafo terceiro. Dispensam^se as formalidades deconvocação, previstas no §3° do art. 1;152 do Código
Civil de 2.002, qüahdò -sócios representando V* (três quartos) do capital votante comparecerem ou se
declararem, poY escrito, cientes do locaj, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo quarto. As deliberações da reunião vincularão todos ossócios ainda que ausentes ou dissidentes
e, éXGêto aquelas previstas em Lei, serão tomadas por maioria absóiuta, não sendo considerados os votos
em branco.

CLÂSULA DÉCIMA QUINTA. As demais deliberações não citadas'aqui podem serdecididas por maioria
absòiuta de votosi com base na quantidade de quotas de cada sócio:

GLÁSÜLA DÉCIMA SEXTA. Qualquer sócio pode retirar-se da Sociedade, mediante notificação aos;demais.
a qualquer tempo, pòr vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela
maioria,-pela, fajta de; afeição .social, conforme art. 1.029, da Lei; 10.406/02, e por outras razões dé foro
íntimo, recebendo seu capitai, lucro e haveresi segundo dados em balanço pàtrimoniai especial levantado no
mês do evento, pagáveis na forma do disposto neste contrato.

CLÂSULA DÉCIMA .SÉTIMA. Osócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria,
desejar retírar-se da Sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecederia d^^p^o mínimj
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NP CAPACITAÇÃO ESOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA
CNPJ 07.797.967/0001-95

NIRE 412.056231-78
5°alteração ÇONtRATUAL

dè30 (tnh.tá) :d[as,: a êpntar da deliberação que discordou. Findo o prazo da notificação
como desinteresse.

FOLHA n®

o silenciopâftíÂ

Parágrafo primeiro. Se os demais sócios adquirirem as quòlás do sócio retirante, òs haveres deste serão
pagos, após o lévantarnènío do balanço patrimonial especial levantado no mês do evento, pagáveis na forma
do.disposto nestecontrato.

Parágrafo segundo. Ás quotas são livremente transferiveis entre os sócios, com consentimento prévio.

CLÂSULA DÉCIMA OITAVA. A Sociedade entrará em liquidação, caso ocorra' qualquer das hipóteses
previstas.enn Léi, òu por decisão de maiória sirnpjès do capital sòciaí.

Parágrafo primeiro. Ém-caso'de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será indicado por
quotistas representando a malofiá do Capita Social, hipótese em que os haveres da Sociedade serão
empregados na liquidação dás obrigações dá mesma eo,remanescente, se houver, eerão divididos entre os-
quotistas neproporção do número.de quotas que cadaum possuir.

Parágrafo segundo; Ò falecimento, exclusão por qualquer motivo oü interdição de qualquer sócio não
dissolve a Sgçiédádei Sèndo impossivé! ou Iriexistindo interesse dos herdeiros oú dos sócios remanescentes
na continuação dã Sociedade, o valor dè seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimóniál damesma, â datã da resolução', verificadã èm balanço espêcialmente iéyaritadò.

Parágrafo terceiro;. Têrminàda a apuração dos haveres,- qstés .serão" pagos" ao -sócio retirante ou aos
tí'érdeiros;.do sócioifalecidq, sucessores.^^ representantes lègàis; ém 24 parcelas rnerisais e^sucessivas, com.
jüròs de 12% áó ano. Os; herdeiros do sócio falecido não serãò admitidos à Sociedade, salvo decisão
unânime èm coritráripjdos sóciossupérslites.

Parágrafo quãrtò; No reiacionamehto com a Sociedade, iio caso de morte de sócio, os herdeiros serão
representados pelo inventariántè.

CLÀSÜLA DÉCIMA NONA. Ocorrendo adissolução, liquidaçãOi extinção, falência, concordata ou insplvência
de sócia pessoa física, os^seus sucessores poderão substitüi-lo na Sociedade, desde que comuniquem à
Sociedade asua intenção de nela contlnuari por-escrito, contra recibo, no prazo de, 30 (trintáj^as, acontar
dá data,do evento, ficando assim sub-rogados de pleno direito em todos os seus direitc^e
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NP eÀPÂCITÀÇÂO ESOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ 07.797.967/0001-96

NIRE 412.056231-78
5« ALTERAÇÃO CONTI^TUÁL FOLHA n"

ÇLÂSÜLA VIGÉSIMA Será excluída da Sociedade de pleno direito, a Sociedade émpresária
deflagrada falida, ou ainda qualquer sócio por incapacidade superveniente à assinatura do presente
instrumento, observado o art.1030 da Lei n° 10.406/2.002.

CLÂSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Poderá serexciuído daSociedade por justa cauSa osòcio que coloque em
risco a continuidade :da Sociedade, em virtude de atos dè inegável gravidàdei pelos sócios que representam
tnáis da metade dq Oàpitai social nps termos do art. 1.085 do Código Civil. Qs haveres dos sócios excluídos
serão iiquidadòs còhí base em um balanço especial ria data da deliberação.

Parágràfò úrilco. Párã-ós efeitos do disposto nesta cláusula, cõnsiderá^-se justa cáusà para exclusão de
sócio .(I) abertura,: dê processo çpncürsal, faiênciá, a concqrdãtã ou sob qualquer forma caractèrizáda de
insplvêncla, (II) violação deoláusula contratual, (III) concorrência desleal, (IV) uso Indevido da denominação
social, (V) não integralízação da própria participação no capÍtal:soGÍal, (VI) adeclaração de incapacidade, (VII)
geração de grave desinteligência entre os sócios, (Vlli) prática dé outros atos de inegável gravidade, (IX)
condenação por crime por qualquer natureza, de modo especial aqueles que impedem o exercício de
atividade mercantil.

CLÂSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Delibera-se por não constituir Cpnselho Fiscal.

CLÂSULA VIGÉSÍMÃ TERCEIRA. Declara o administrador que não. está impedido por Lei. especial de
exercer a administração da Sociedade, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso acargos públicòs, crime faiimentar, prevaricação, peita óu suborno, concussão, peculato, crime contra
aeconomia popular, contra osistema financeiro nacional contra; as normas de defesa da concorrência, contra
às relações deconsumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÂSULA VIGÉSIMA QUARTA. Este contrato social rege-se pelas disposições relativas às "Sociedades
Limitadas" do Código'Civil Brasileiro (Leí 10.406/2.002,,artigos 1.052 ai:õ87_e, subsidiariai^e. no que for
aplicável pela Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e suas.posteriores alterações. „
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NP GAPAC1TAÇA0 E SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LIDA
CNPJ 07.797.967/0001-95

NIRÉ 412.058231-78

5^ ALTERAÇÃO ÇONtRATUAL

Parágrafo único. AS;partés-èlegèm o ForÂ.da_epmarçaie Curitibâ - Paraná.,para;,dirim
entre as partes que vehhãrn a ocorrer em decori^encia do presente contrato.

Epor éstareni assim jiistós e contratados assinam o. presente instrurhento.

Çuritlbã, 12 de'dezembró'de 2018.

RUDIMAR BARBOSA DOS REI

RUIMAR BARBOZA DOS REIS

RODRIGO GERMANO DOS SANTOS STREltHORST

10
PÁRA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 PARANA

FOLHA

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

CERTIFICO O RESISTRO EM 15/01/2019 11:56 SOB N® 20187470618.
PROTOCOLO: 187470618 DE 09/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900162159. MIRE: 41205623178.
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAVSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 15/01/2019
vrww.einpre8afacil.pr.gov.br

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos porta^.
Infonnaiido squs rospectivos códiçros dô vdxlficaçao



i'4!. 2. H ¥ % VERD^PEIR^ liàssInatiTraj»)
\ Ç[521«^^1-R0DRIGQ,/^^ DSSVsANTÔSa Í MHORS'rT

sd^ ^urHi&aJ:21,dePe'zQmbro;da'2016
FOLHA

^ft-TP S ^ í :SABRINA N03U2| 1 Serp^òkKD" DTmeTíHfa4e - ZSnlH. CÓEÍW
'o2| Í.CcnsulJèl|mf)lt|̂ n'á^ ,.

. DR.DSEAS R. FSíREiRft .IR.: - TABSIÍAÍ) i
I Al Or Hüncy AÓS, Fof®s(Al)3O2H9O0 I

-.>1

ÍRKffiheco e dou fe-por VERDADEIRO-3.(s)í
Ífiroaís) ifes \
ICLTsfVRlín-RUDIHAR BAf^OSA DOS RhI8...l
lILTsfMYslHUM BAJÍB0ZA;0(íS REIS....I
IGHÜFÜ . xAtFr..FCpaF - 2IM.. LdNtV l
ISELO DIGITALí í3^>^IARPEH.CDHlBR I

ORO

JUNTA COMERCIAL
DOPARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 lls56 SOB N« 20187470610.
PROTOCOLO» 187470618 DE 09/01/2019. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO»
11900162159. HIREs 41205623178.
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECBETÃRIO-GBBAL

CURITIBA, 15/01/2019
ww.enpresafacil.pr.gov.br

Rubric

A validade deste documento, se impresso, £ica sujeito à con^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Comprovante de InsoIpSo e de Sitjaçáo Cadastral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EDE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai

Cidadão,

FOLHA

Confira osdados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastrai.

Ainformação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 06InscJi1çJ16
07.797.967/0001-95

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOMEEMPRESAltlÁL ' ~
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA

ilIULO PO ESTASEtECIMENTO [NONlg bErANTAÍIA)
N P EVENTOS E SERVIÇOS

DATAOE ABERTURA

04/01/2006

CÚDIQOEOESCRJÇAOOAATMOADEEcoliáuiÍAt>RINCIPAU ' '
70.20-440-Atividadesde consultoriaem gestão empresarial, excetoconsultoriatáenlca especifica

COOIQO EDESCRIÇAO DASXtlv/iDAbEs ^(!dNdl,tl6As'áEcUNMAlAS
62.04-040 - Consultoria em tecnologia da Informação
56.22-1-00 - Edição Integrada á Impressão de jornais
58.13-1-00 • Edição de revistas
58.12-3-00- Edição de Jornais
62.01-541 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
58.11-540-Edição de livros
58.29440 - Edição Integrada à impressão decadastros,listase de outrosprodutos gráfleos
58.23440 - Edição Integrada AImpressão de revistas
62.30441 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposiçSes e festas
59.21-240 - Edição Integrada á Impressão de livros
85.99449 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

COOlCO E DESCRIÇÃO OANATUREZAJUrIoIcA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

kOQRAOOURO ' '

R DOUTOR BRASIUO VICENTE DE CASTRO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHA n"

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TR BUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDAATIVA DA UNIÃO

Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95

Rubnc

Ressalvado o direitode a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dividas de responsabilidade do
sujeito passlw acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçãoda regularidade fiscal, ou ainda não wncidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\o, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele Vnculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julhto de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à \«rificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.govtbr> ou <http://www.pgfh.govbr>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:28 do dia 17/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2021.

Código de controle da certidão: 2D14.96EB.EA97.7AC6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NS 022905406-95

FOLHA

Rubrica

Certidão fornecida para o GNPJ/MF: 07.797.967/0001-95
Nome: NP CAPACITACAQ E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LIDA

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

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

Válida até 05/03/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.çov.br

P&qma 1 de 1
Emitido viaInternetPública(OS/11/2020 14:51:02)



14/12/2020 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA D
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: NP CAPAClTACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ: 07.797.967/0001-95

pFOLHA n

Rubric

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 516150-5
ENDEREÇO: R. DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, 111 SL 1004 10 ANDAR - CAMPO
COMPRIDO, CURITIBA, PR
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO rv

n® 5.172/1966 (CTN)^è/Ui Complem"èritafv.n® '̂104/200"1 el1emais^lãg]slãções a{^cá\^éis à espécie. Constam
em nome do sujéitq^Mssjvo os débitos abaixo relacionados Gom^uãte)^igibilidad|:S|jspensa.

I 1

Tributos
vv

IMPOSTO SOBRE iS^RVIÇaS \ AUTO^DEBI-JO
DECLARAPPX Á\
IMPOSTO ,
(DIFERENÇA) \

ISERVIÇOS
AhJ h i

Acertidão expeclídalehiVnpmé^^de Pessoa Jurídica
~i \ N \ UiS N í í /« \ l 'Município deCuritibc|.\ w,\lu '''^^

CERTIDÃO N":

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ: 12/01/2021 v ---O

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 1027.4213.2A8B.4Í24-5.A7FB.70D5.4001.7089-3

Aautenticidade destacertidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://wvw.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias/ Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

382571/2020

14/12/2020

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

AUTO
í

Exercíclo(s)

-2020

2015e2016

VX 7
Esta certidão compVe^dá^s^l^^nbuti^Mobiliários (Imposto sobr/serviçoá^rvjSS),ymobiliários (Imposto
Predial Territoriall^Urba^^TpXÜ.ÍÍmposto^sobre a Transmissão de^Beys;;irTióvèis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de M•elhofia)^Taxas âe^Serviçosb-peio.Roder de Pdícia e.butròfdébitos.municipais.

•'•c.i n"

abrange todos os estabélecimentos' cadastrados no

Certidão expedida cb^mlfeasáhoíDecreto n® 67JDi20.12,\deJp/04/2012./ H.- . V,. X

1/1



08/01/2021 Consulta Regularidade do Empregador

FOLHA

CAiKA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.797.967/0001-95
Razão SociahNP capacitacao e solucoes tecnológicas lida
Endereço: R doutor brasiuo vicente de castro iii sl 1004 / campo

COMPRIDO/ CURITIBA/ PR / 81200-526

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

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

Varidade:08/01/2021 a 06/02/2021

Certificação Número: 2021010802013244681417

Informação obtida em 08/01/2021 09:04:00

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

htfps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.j8f

Rubric
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHIS

Página 1 de 1

FOLHA^35

Rubric

Nome; NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 07.797.967/0001-95

Certidão n°: 28445888/2020

Expedição: 03/11/2020, às 15:28:51
Validade: 01/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 07.797.967/0001-95, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas,

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndtcstst. jus.br



NEGOCIOS
PÚBLICOS

FOLHA n®_

Rubri

O NO INCIDECLARAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE DEQUE CUMPRE O DISPÔS
XXXIll DO ARTIGO 7® DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa N.P Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrito no CNPJ n°

07.797.967/0001-95 com Rua Dr. Brasíiio Vicente de Castro, 111, 10° andar, Campo

Comprido - Curitiba/RR, CEP: 81200-526, por intermédio de seu representante legai o Sr.

Rudimar Barbosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.° 4.086.763-5, SSP-PR, e

do CPF n.° 574.460.249-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que não existe, no quadro de

funcionários da empresa, menores de 18 anos em atividades insalubres, perigosas e

desenvolvidas em horários noturnos, assim como menores de 16 anos, (salvo na condição
de aprendizes, se maiores de 14 anos), estando de acordo com a Lei 9.854, de 27/10/99, e

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Curitiba, 07 de Janeiro de 2021.

RUDIMAR f Assinado deforma digital por
! RUDIMARBARBOSADOS

BARBOSA DOS Aí1EÍS:S7446024968
DCIC r-T>i.i/-r»i.ír./f>'Ôád6f2021.0l.0716:48:46REIS:57446024968

Rudimar Barbosa dos Reis

Presidente do Grupo

Negócios Públicos

Tel.: 413778.1700

Fax: 41 3778.1767

falecom@negociospublicos,com.br

R. Dr. Brasíiio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido, Curitiba - PR

negociospubiicos.com.br


