
000062 
OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E EOUIPAMENTOS 

LTDA 
Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1343 
Bairro São Bernardo - União da Vitória - PR 

Telefone (0xx42) 3522 5448 
CEP 84.600-040 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE MTCROEMPRESA 

A empresa OXISOLDA COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LIDA, inscrita no CNPJ 80.338.668/0001-82, por 
intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Vinicios Gohl, portador 
do Documento de Identidade n°. 5.274.463-6, inscrito no CPF n°. 
925.458.319-72, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 
legais para qualificação como Microempresa (ME), artigo 3° da Lei 
Complementar n°. 123/2006 e Lei Municipal n°. 13.741/2012 e que não 
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
citada lei. 

União da Vitória - PR, 04 de Fevereiro de 2020. 

c 
MÕVIRICIOS GOHL 
Sócio Administrador 
RG 5.274.463 -6 PR 

e 



000063 
OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS 

LTDA 
Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1343 
Bairro São Bernardo —União da Vitória - PR 

Telefone (0xx42) 3522 5448 
CEP 84.600-040 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE IIABILITACÃL) E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa OXISOLDA COMERCIO DE GASES E 
-1 EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNN 80.338.668/0001-82, sediada 

na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1343 - União da Vitória - PR, 
telefone (0xx42) 3522 5448, e-mail para contato oxisoldal@,hotmaiLcom, 
neste ato representada pelo Sr. Marcos Vinicios Gohl, portador da Carteira 
de Identidade n°. 5.274.463-6 e do CPF n°. 925.458.319-72, declara, sob as 
penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n°. 04/2020, assim 
como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências 
constantes do Edital e seus anexos. 

União da Vitória - PR, 04 de Fevereiro de 2020. 

olil 
Sócio Administrador 
RG 5.274.463-6 PR 



- 	OXISOLDS CaZaUXO DE GASES E EQUXPAMEflOS 

000064 

lAiCOS EN2C• ussflmx, braõilearo, casado *  salor, ocaoniante, r 
sidente e dcaUfliado em. Csçador-SC., no largo Santelmo, 05 
05, cédula de Identidade nQ. 3.356453-7-fl. 9  0??. nQ. 734.892989/ 
34; DIGNE BELLABI, brasileira, solteira, sior, comerciante, resides 
te e dosiailifla no Largo Santelro, 05 —,Apto-* 05, Caçador-50.9 MLU 
Ia de Identidade Q 34,121.917-5-PE, 0W. nt. 629.753.159-53; RUTI3-
XLI T. aoxazmx, brasileira, solteira, maior, coserciante, residen-
te e doatofliada em Onrjtiba-fl., j lua Jornalista Caio Machado 550 
aino Santa Quitifla, portadora d. Ckula de Identidade n 9  11/R-656 
320-50., 0??, n. 686.731,309.49, resolva constituir uma sociedade-  
por quotas de responsabilidade limitada regida pelas o3iusulas tø / 
guintees 
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oArcLJÁ CU»UtRULC DE sASLS 1 L.tZPAMLI2tS L2D. 	000066 
OGO D0.y2. 1. 20.338.668/0001-82 

PRELJai ÀLflaA'10 DL CONTRATO SOCIAL 

MARCOS RCIgÁLDO ROMANZINI, brasileiro, casado, maior, cc 
merciante, residente e domiciliado era Caçador-SC., no - 

largo Santelmo, 05 - Apt. 059 Cédula de Identidade n. 
3.356.753-7-211., CPF n. 734.892.989-34; DILsi LdLLLI\1, 
brasileira, solteira, maior, comerciante, residente e 
domacaliada em Qaçador-t0. 9  no Largo Santelmot 05-Apto, 
05 9  Cédula de Identidade nD 3.121.917-5--ER,, 0FF n. 62 
9.753.159-53; RUTB ELI T RCA1TZINi, brasileira, soltei  
ro l  maior, comerciante, residente e donicaliada em Cri 

tiba-fl.,'Rua Jornalista Caio Mechado, ng 550, Bairro 
Santa .jxiteria, Cédula, de Identidade n 11/h-656sj20-& 
oPp ng 686.711.309-59, s6cios componentes da fim, *. CC 
SCLDA UOi~WI0 DE GASES £ ECJJIPMAENTCS ITiM., cora sede 
em tJxno da Vxt6ria-Ph. 9  à Av.Bento ffiunkoz da tocha e-
to, 5/11Ç,  com seu S contrato social arquivado na IÇJVL, jun 
ta Jomercial do Faraná sob rQ per depa-
cho em aeeo de 12 de ncveorc Q€ 1987, tem entre os a 
certado a presente alteraç&o, come seA 

..LÁTJbt 	2rUiuiIt; C sécio £j1 TCC RcLJC 	 -, 

que possuia na sociedade 10.000 (dez uni) quc 	do CL. 10,0 ( 
dez cruzados) cata uma, no valor de 02.$. 100.0Y' 9 " (ceL &JS LXL 

zados), ictearaãeflte int'a1izades, retara-se da soeedad flts 

te ato, cedendo u trar.sferindo por doaçe e ar.u;naentc 00 

monto, es suas quotas pelo valor nominal ao 	quc irrcL:a 
netç ato 	IC C ICCGiI JCILIC2, bras ile iro, solzeiro, uflc1 

barLÕfitio, resiUcnte e domiciliado é /v. Interv Ja:roei __Libas i - 0 

8337, L ptc. 23-1 andar, Uniao à ?. Vitória-P -R' .9 portador de ca±a 
de identidade n2 . 3.175.536-0-Pli., 0FF. n 478.69L199-20; 

ClÁUSULA SLu-UNDA; o s6cio retirante 	FC2"L±. 
Lu:lzIr .L, dá ao s6cio ingressante 16AEUO G1U1CO2uZI JENICE, plena, 
geral e reza quitaç&o pela cessc de suas quotas; 

cLvTt: TLRCEflA: A s6cia DIONL BLLMi que possuia na 
sociedade 13.000 (dez mal) quotas de 10 9 00 (dez cruzados; - 

cada uma, no valor de Cfl. 100.000,00 (dem mil cruzados), intci-
rainente antcralizadas, retira-se da sociedade rLeste. ato, ceden-
do e transferindo por doaç&o e independente de pagamento, as -I 
suas quotas pele velar nominal a sócia que ingrebE-a neste ato  ER 
'A LTJIZA MI3tE1 s0EU, brasileira, casada, maior, aposentai,, , 
residente e doalciliada em TJnI&o da Vjt6ria-FTL,, & ua Joaquim - 
T4vora, n9 65, portadora da cdu1a de identidade n 2  1.481.12511R 
09F. n. 529.326.709-25; 

CLÁUSUn ÇUAETA:A s6eia retitante D11Lt BLLLANI, dá a 
s6caa Ingressante juãNA LUIha .41C1.i11 1 XCE, plena, geral e reza 
çuataçao pela cesso de suas quotas, 

CLÁEU1A TJflTA: A s6eia RUTE E11 P. 0M'NZINI 9  que pos 
suia na sociedade 10.000 (dez mil) quotas de azs. 10,00 (dez cru 
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ecscu» C0Id3C 10 jL JA SLj E EQU IPL2 	C 5 L1 	L?jJa. 
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CGC DC bP. ÜÍ. tO.338.668/0001-82 

PRflIEW ALTERÁÇXO »r Ccn20 3001*1 
zados) cada usa, no valor de CZ$. 100.000,00 (cem mil cruzados), 
inteiramente integralizadas,• retira-se, da sociedade neste ato, - 
cedendo e transferindo por doação e independente de pagamento, - 
5.000 (cincomil) quotas pelo valor nominal ao s6cio irressante 
WLIO Cf1AICCSI 3flICR e 5.000 (cinco mil) 'quotas pelo valor rio-
minal a e6cia in6ressante 211M LULÀ ItYOLELt1 hCL2, 

0i/ÇtJSULA 33Xfl: A s6cia retirante RTJTH ELI T. R0LAI\b7I 
ad aos sócios ingressantes MÁRIO QHÁICOSKI JUNIOR e ERTA IUIZA - 
MICILS KOPPE, plena, geral e reza quitação pela cessão de suas 
quotas; 

CLÁULL 32La; Os cicios ingressantes, fitIC GJ41Q - 
Á1 JUN1Cit e 4i ILIZA MIGHLÏS sütrt, declaram conhecer a sa t Laa 

çio econ6maco-fitarseira da sociedade, ficanuc desta torma air1v 
gados nos direitos e obna6ee decorrentes do presente instru-
mento; 

CLLUSULÂ CITAVÀ. Em aecorrancia da alteração havida, o 
Cap]tai social no valor de CZ$. 300.000,00 (trzentcs zii1 crza-
dos), dividido cai 30.000 (trinta mil) quotas de C. 10,00 dez 
cruzados) ceda ÀO9 fica assim identificado entre os s6cxos quo-
tistas; 

ÏARIC CHAIOCEU JUNICi 	 15.000 quota-CU. 150.000,00 
EPNA L1'IZA À10a L$ YCPFL 	 15.000 

Soma ......... 	quota-4.. 

CLÁUSULA NONA: Fica investido na fun.ç&o de s6cic geren-
te, dispensaao da prestação de caução, o s6cio MATZIO ORA IOCSKJ 
JENIOR; 

OLÁU&11t DÉClfl: Continuam em vi -or todas RÉ cidusuias-
nao modificadas, sendo alteradas as que por força da presente aI 
teraçac, direta ou indiretamente forem atingidas, acrescidas no-
vas, na forma estabelecida neste instrumento, cuja aiteraçio en-
trara em vigor nesta data. 

E, pôr assim terem justo e contratado, lavram, datam e 
assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente - 
instrumento, em tras vias de igual teor e forma, devida 
mente rubricado pelos sócios no verso de suas folhas, - 
que se obrigam fielmente por si e por seus hErdeiros 5 

cumpri-lo em todos os seus textos. 

União da ht6rza, 01 de agosto d€ 1 988.- 	/9 
Õ IDO 
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"0flLDA codacto M GASM S ZQUI2MdI3NVOS L?DA" 

-. 	 CGCJF. i9.80.3384668/000182 	 00 
SSGUJ'DÁ ADflRAÇXO  DE cowraATo.SOCIAL 

diuo CHAICCSKI JUVIOR, braeiletro,solt eixo, maio r,banc&rio , resíden 
te e domiciliado & Av,tnterventor Menos]. Ribas,nQ.537 9 Apto,13 ].Q 

Andar, em União da VitriS.Pr.,pOfladØr da cédula de identidade Q 

3175,536-0-Pa., CPP.n9.4780691,199-20 0  e UNA IdUIZA MICkt& KC-
Pfl, brasileira, casada, maior, apoeentada,residente e domicilia-
da eu Un1.o da vit6ria-Pr. 1  Rua Joaquim P&om, aQ,65, portadora 
da cdula de identidade 2 .1.481.j25-P29 (3P? nQ529.826.709-25 9 t11-
nicos donos e st5eios da empresa "OXTSOLD% COMtWIQ DC OASt 3tJT-
Mrq''0 TWV', com sede em uniao da Vitria-Pr., sito & AvenÊds, ' 

Batata fluhoz da Rocha Reto, engo l com sw contrato social arquiva-
do na M?tijjttxst& Comercial do Pand sob nQ,94120195366.6, por des-
pacho em asseio de 12 de novembro ,ao 1987, e posteriormente alte-
rado e arquivado na mesma junta co#asrcial,sob n.41099,6,E34 ses..J 
eso de 06.09.1988, resolves da coas acordo alterar SV 

social, de conformidade dom as ct4znzias Sesuintes; 

~OLXUSTLA PRIMEIRA: Ingressam na sociedade os sócio s,SL:J)O1FO GO- 
residente e doaicitiado / 

em Unio da Vitória-Pr.,sito & Ria Castro Atves,n.510, portador 
da cédula de identidade n.1,077.618-PR,e CPF n.026.612.689-87 
SttA.MARIZ APÂtLICTDÀ 7I1I6 GOHtLbrasilsin,casadA.azaio  r, prol' esse ra 
residente e doajciliada em União da yjtSzja—Pg,sjto t Rua Cetn,/ 
Alvas, n9.510, portadora da c&bala dø identidade na,l.077568 -R 
e C?PMF nQ.702.080.18972 0  e MAURICIO R03310 GCBt, brasileiro 
do comercio, eanMpade conforme 1eg,de 1mancipaçao nQ.624,Oarto-
rio Clivatti, e Recritura Piblioa «e Tftmencips9&c .Leg.&s I'1t.154, 
do LV.190 N-Cart,Otavia M,Casta Ketto, portador da cédula de ido 
ntjdade n,5,264.800-9-Pit,e OPY!O na.8199624019-87,declarando 7 
conhecer o estado eooz$mjco-tineein, da empresa; 

gjga 5(W2DM O capital social da empresa que em no valor de 
CZ$, 3ÇÕÕ,b1  ( trezentos mi], czuzados),dsfl&ido etxt 30.000 (trtn 
ta ai1) qtzotss de O?4,10,00 (dez ozuzados) cada uma, de acrct coa 
o novo Padz'&, tttonethjo ,pagsa a ser de Nazi .300,00 (trezentos e 
zadoa novós),que neste a-to 4 aumentado pare. NCZ$,2,000,00 (2tclt3 

mil cruzados novoa),dindido em 2.000 (duas mil)quotas 210 valor 
de ACZS.1,00 (Um ozutaito novo)eada t&s,oujo aumento 6 subscrito e 
inte5ralzzsdo em moida corrente do País 

CLLUSITLk ?t1Cfl4 *~~-C . da sociedade os scios tLXG c.nco 
SKI JUNSOR que cede e transfere suas 1,000 q.totas no valor de NCZ 
$.1.000,00, aos tkcjos inresstntes, e também ERNA IJJIZA WICHEIS 
zcç ,C: 'g que cede e tVB*ISSGDØ atas 19000 quotas no valor de xc23,1,0 
00,00 9  aos scjos ingreseantos,ambos declaani!to-se pagos e ,sati 
Loits da todos os saza haveres na sociedade,dand o-se o soctos, 
nttua e irrevog&vel quitação; 

2JÂ1SUM QtYMTAs -  O capital social de U)Z$. 29000,00 &ivrdido 

1' 
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"0XIS012À øoiiticto fl GASSS E EQtTIPAMNf OS 

CGQ.fl0 W.NQ .80.338.6d8/0O0182 

SSGU}WA ADPNRLOIO  DB CORMflO SOCIAL 

hiVrYb ftO7q 

em 2.000 quotas de $CzS.i, 00 cada uma, totalmente integraliza 
do, fica assim distfllnido entre os scios: 
JO0IP0 OQUL 	 100 çzotas - WCZS. 100,00 
MARIIt APARECIDA P3146 QOHL 	500 quotas - j{CZtJ, 1.400,00 	- 

AUEI ato RQBflto GORTJ 	4400 quotas - - 
Soma tot*j..,,...01,,,,  t.* qzotss - 1Ct*,24000,0Ó 	- 

MAt 

*laram que mão 0~ l~pos *a ~M aos Crimes provistos* 
em 1  el que ou ímp~ de *gemer a atividade mercantil; 

ooc:LaJ, que mo toma 	 por *ata altenç94* permane-/ 

vi or.nasta data* 

ravratio e trh nn de igual teor e forma, 

Untio da vittÇrsa,pr,,01 de julho de 1989 
/lnt 

IOI!ti!b 	í2tijij:igjjr 

ADOLFO GONL 

est e*znbas 1 

- 

RÕ83141 R0DRIQU MACHADO 
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bOXXSOLDÂ COMÉRCIO DE GASES E EUIPAMENTO5 LTDA". 

CGC.MF. N 2  80.338.668/0001-82 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO Z')CflL.  
iH b7l 

ADOLPO GOHL, brasileiro, casado, maior,comerciante 
residente e domiciliado em União da ,Vitória-Pr, si-
to à Rua Castro Alves n2 510 9  portador da Cédula de 
Identidade n 2  RG.1.077.618-PR e 021' n2 026.612.689-
87, SRA. MARLI APARECIDA PEIJÓ GOHL, brasileira,ca-
seda, maior, .professora, residente e domiciliada em 
União da Vitória-Pr., sito à Rua Castro Alves n 2510 
portadora da Cédula de Identidade n9 1.077.568 - PR 
e CPF n2702-080-189-72 e MAUBICIO ROBERTO GOHL, 
brasileiro, do comércio, emancipado conforme Reg.dë 
EmancipaçEo n 2  624,Cart6rio Clivatti e Escritura Pj 
blica de Emancipaço Reg. às Pie. 154 do LV. 190 N-
cart6rio Otávio M. Castro Netto, portador da Cédula 
de Identidade nQ 5.264.800-9-PE, e CPP. n2  819.624. 
019-879 únicos donos e sécios da empresa "OXISOLDA 
COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA", com sede em 

..União da Vitdna-Pr., sito à Avenida Bento Munhoz * 
da gocha Neto s/n,  com seu Contrato Social arqui-
vado na IQJM.Junta Comercial do Perene sob Q 412 9  

	

01953866, por despacho em sessao de 12 de novembro 	-- 
de 1987 1e Primeira Alteração arquivado na mesma Jun 
te Comercial sob n 9  410996 em sessao de 06 de  Se-
t,embro de 1988 e com Segunda Alteraçao Contratual* 
arquivado na mesma Junta Comercial sob nQ.434274,em 
sess&o do dia 24 de Julho de 198% resolvem de co 
num acordo alterar seu Contrato Social, de confor - 
midade com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEflA: Ingressa na sociedade o sécio o 51%. MARCOS 
VINICIOS GOHL, brasileiro, solteiro, maior, comercxante,resi-
dente e domiciliado em União da Vitória-Pr., sito à Rua Cas-
tro Alves nQ 5101 portador da Cédula de Identidade RU-. 5.274 
463-6-21% e Cá n 2  925.458.319-72 9  declarando conhecer o esta-
do econ&mico-financeiro da empresa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social da empresa que era no valor 
de NCZ$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzados Novos), dividido em 2.000 
(duas mil) quotas no valor de 11CZ$ 1,00 (Um Cruzado Novo) ca-
da uma, de acordo com o novo Padrio Monetário, fica neste ato 
elevado 	para CR$ 250.000.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mi- 
lhões de Cruzeiros), dividido em 250.000 	(Duzentos e Cm - 
quente Mil) quotas no valor de CR$ 1.000 (um Mal Cruzeiros) 
cada uma, cujo, aumento é subscrito e integralizado em moeda 
corrente do Fais. 



"OXISCIDÁ COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS ITDV'. 

CGC,MF. N9 80.338.668/0001-82 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

Fls.02 

00 9072 

CLÁUSULA TERCEIRA: O Ramo de Atividade Econômica que 6 Comércio 
de Gases e Equipamentos de solda de hospitais, Materiais Contra 
Incendios e Assistincia Técnica, fica neste ato acrescida tem 

, bem o Comércio de Materiais para Pintura Automotiva e Acesso 
rios de uso industriais. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social de CM 250.000.000,00 dividi-
do em 250.000. quotas de CRI 1.000 9 00 cada urna, totalmente in-
tegralizado, fica assim distribaido entre os 86o1083 

ADOLFO QOlil 	 62.500.000-quotas OU 62.500.000,00- 
MARLI AP.PEIJ GCHL 	62.500.000-quotas 018 62.500,00000- 
MAURICIO R. aoia 	62.500.000-quotas 011$ 62.500.000900- 
MflCOS V. aoia 	. 62.500.000-quotas CRI 62,500.000,00- 
SOMA TOTAL..............62.500.000-qaotss 	CRI 25O.000.00000- 

CLÁUSULA QUINTA: Pica investido na funçio de s6ciogerente,dis-. 
pensado da preataçio de cauçio, os sócios EAtJRIOIO ROBERTO GOHL 
e MARCOS VflhICIOS GOILL,fazem USO DA FIRMA flOZVIDUAILflTE. 

CLÁUSULA SEXTÂ:-DESi1WDI1MENTOS: O s6cio inressante declara 
que nio esta incurso em nenhum dos crimes previstos ers lei que 
o impeça de exercer-a atividade mercantil. 

CLÁUSULA STDiA: As demais cláusulas e condições do contrato so 
cial que no foram alcançadas por esta alteraçio, permanecem i-
nalteradas e empleno vigor, cuja alteração entrarh em vigor/ 
nesta data. 

E, por assim terem justo e contratado, lavram dataxa e 
assinam, juntamente com duas testemunhas o presente anatruiaento 
em três vias de igual teor e forma, devidamente rubricado fica 
sóc-ios no verso de suas folhas, que se obrigam fielmente por si 
e por seus herdeiros a cumprí-loem todos os seus termos, 

Uniio da Vat6ria, 16  de Março de 1993. 

¼_' 

Marcia iaban 

b 

)ó 	/7 
rI 
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00 0073 
ADOLFO GOHL, brasileiro , casado, comerciante, residente e domiciliado nesta 
cidade de União da Vitória , Estado do Paraná , à Rua Castro Alves, no. 510 , Casa 

Centro, portador da Cédula de Identidade no. 1.077.618 expedida pela SSP do •  
Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o no. 026.612.689 - 87 ; MARLI 
APARECIDA FEIJÓ GOHL , brasileira , casada , professora , residente e 
domiciliada nesta cidade de União da Vitória , Estado do Paraná , à Rua Castro 
Alves, no. 510, Casa, Centro, portadora da Cédula de Identidade no. 1.077.568 
expedida pela SSP do Estado do Paraná e inscrita no CPF/MF sob o no. 
702.080.189 - 72 ; MAURÍCIO ROBERTO GOHL , brasileiro , casado 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de União da Vitória Estado do 
Paraná , à Rua Castro Alves , nó. 510 , Fundos , Casa , Centro , portador da 
Cédula de Identidade no. 5.264.800 - 9 expedida pela SSP do Estado do Paraná e 
inscrito no CPF/MF sob o no. 819.624.019 —87 ; e; MARCOS VINICIOS GOHL, 
brasileiro , maior, solteiro, comerciante , residente e domiciliado nesta cidade de 
União da Vitória, Estado do Paraná , à Rua Castro Alves, no. 510, Casa , Centro, 
portador da Cédula de Identidade no. 5.274.463 - 6 expedida pela SSP do Estado 
do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o no. 925.458.3219 - 72, ÚNICOS SÓCIOS 
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OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. ME ', com 
sede nesta cidade de União da Vitória , Estado do Paraná , à Avenida Bento 
Munhoz da Rocha Neto , 5/no. , Centro com seu contrato social devidamente 
registrado e arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no. 
412,01 953866 pôr despacho em sessão de 12 de Novembro de 1. 987 com 
posteriores alteracões de contrato social também devidamente registradas e 
arquivadas na mesma Junta sob os nos. 410996 pôr despacho em sessão deQ 
de Setembm de 1.988, sob o no. 434.274 pôr despacho em sessão de 24 de 

4 Julho de 1.989 e finalmente sob o no. 542.997 pôr despacho em sessão de 33 
de Marco 1.993, RESOL VEM de comum acordo alterar e modificar seu contrato 
social e posteriores alterações de conformidade com as cláusulas e condições 
abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA :0 Capital Social que importa em R$ 90,91 - ( Noventa 
reais e noventa e um centavos) fica alterado e elevado para a imponência 
de R$ 1,000,00— (Um mil reais) ,dIv!dldo em 1.000 - (Mil) QÉLotas  
R$ Silo — (Um real) cada uma, sendo o aumento na importância de R$ 
909,09 - ( Novecentos e nove reais e nove centavos) integralizado pêlos sócios 
em moeda corrente do País no presente ato na mesma proporção das quotas de 
participação no Capital Social de cada sacio - 

e 0 
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s 



Marli A. Feijó Gohl 333,40 333,40 33,34 
Maurício Roberto Gohl 333,30 333,30 33,33 
Marcos Vinicios Gohl 333,30 333,30 33,33 
CAPITAL SOCIAL .................... . . 1.000,00. .......... R$ 1.000,00....... .............. .100,00 
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000074 
CLÁUSULA SEGUNDA : Em decorrência do aumento do Capital Social que passou 
para a importância de R$ 1.000,00 — ( Um mil reais) , dividido em 1.000 - ( Mil  ) 
Quotas de R$ 1,00 — ( Um real ) cada uma , fica assim o mesmo distribuído entre 
os sócios 

SÓCIOS: 	 No. de Quotas: capital Soda! (RS): 	%: 

Adolfo GobI 250 250,00 25,00 
Marli A. Feijó Gohl 250 250,00 25,00 
Maurício Roberto Gohl 250 250,00 25,00 
Marcos Vinicios GohI 250 250,00 25,00 
CAPITAL SOCIAL ...................... 1.0O0............... R$ .L000,00.. .................... 100,00 

CLÁUSULA TERCEIRA : Neste ato, • RETIRA-SE da sociedade o sócio ADOLFO 
GOHL , que- possui totalmente integralizadas e realizadas 250 - ( Duzentas e 
cinqüenta) quotas de R$ 1,00 — ( Um real ) cada uma, totalizando R$ 250,00 - ( 
Duzentos e cinqüenta reais ) , cedendo e transferindo pôr DOA AO a totalidade 
de suas quotas da seguinte forma A sócia remanescente Marli Aparecida FeIjó 
Gohl a importância de R$ 83,40 - ( Oitenta e três reais e quarenta centavos) , ao 
sócio remanescente Maurício Roberto Gohl a importância de R$ 83,30 — ( Oitenta e 
três reais e trinta -  centavos ) e finalmente ao sócio remanescente Marcos Vinicios 
Gohl a importância de R$ 83,30 - ( Oitenta e três reais e trinta centavos) 

CLÁUSULA QUARTA : O sócio retirante neste ato declara-se pago e satisfeito, 
nada mais tendo a exigir, reclamar ou impor aos sócios remanescentes bem corno 
à sociedade pela cessão das quotas ora efetuadas , dando tudo pôr justo e 
satisfeito , declarando ainda os remanescentes conhecerem a situação econômica 
- financeira da sociedade, assumindo seu Ativo e Passivo 

CLÁUSULA OUINTA : Em decorrência de alteração verificada , o Capital Social 
que importa em R$ 1.000,00 — ( Um mil reais) , dividido em 1.000 — ( Mil ) quotas 
de R$ 1,00 — ( Um real) cada uma , fica assim distribuído entre os sócios 

SÓCIOS; 	 No. de Quotas: apita! Social (R$): 



OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS L TDA. 'ME 
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CLÁUSULA SEXTA : Os sócios 

MARCOS VINICIOS GOHL (SÕCIO-GERENTE J DECLARAM que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem 
atividades mercantis 

CLÁUSULA SÉTIMA 	:0 Capital Socialque importa em R$ 1.000,00 - ( Um 
mil reais), fica elevado e alterado vara a imnortância de R$ 240000400_— 
(Duzentos e quarenta mil mais J - dividido em 240,000— ( Duzentas .g 
quarenta mil) quotas de R$ 1,00 - (Um real .7 cada uma, sendo o 
aumento de R$ 239.000,00 - ( Duzentos e trinta e nove mil reais) integralizado 
pêlos sócios na mesma proporção de suas quotas de participação no capital social 
da sociedade de acordo com os seguintes recursos : A) - Com o saldo total da 
conta de CORRECAO MONETÁRIA DO CAPITAL de acordo com o Balanço 
Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2.000 que importa em R$ 15.213,62 
- ( Quinze mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos) ; B ) - Com o 
saldo total da conta de LUCROS ACUMULADOS DE 1998, 1999 e 2000 de 
acordo com o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2.000 que 
importa em R$ 223.133,93 - ( Duzentos e vinte e três mil , cento e trinta e três 
reais e noventa e três centavos); e; C ) - Com entrega em moeda corrente do 
País no presente ato da importância de R$ 652,45 - ( Seiscentos e cinqüenta e 
dois reais e quarenta e cinco centavos) 

CLÁUSULA OJTTA VA : Em decorrência do aumento do Capital Social para a 
importância de R$ 240.000,00 - ( Duzentos e quarenta mil reais ) , dividido em 
240.000 -( Duzentas e quarenta mil ) quotas de R$ 1,00 - ( Um real ) cada uma 
fica assim o Capital Social distribuído entre os sócios 

SÓCIOS: 	 No. de Quotas :Cap Mal Soda! (Rfl: 

Marli A. Feijó Gohl 	 80.016 	 80.016,00 	 33,34 
Maurício Roberto Gohl 	79.992 	 79.992,00 	 33,33 
Marcos Vinicios Gohl 	 79.992 	 79.992,00 	 33,33 
CAPiTAL SO CIA L ....................... 240.000. ........... R$240.000,O0........ ..........  

CLÁUSULA NONA : As demais cláusulas e condições do contrato social e 
alterações que não foram alcançadas pôr esta alteração, permanecem inalteradas 
e em pleno vigor , cuja alteração entrará em vigor na data de sua assinatura 
independentemente a qualquer outra aqui constante 
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E, pôr assim terem justo e• contratados, lavram, datam e assinam, 
juntamente com duas testemunhas o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, devidamente rubrIcádo pêlos sécios em suas 
folhas, que se obrigam fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo 
em todos os seus termos 

União da Vitória (PR), 30 de loveuforo de 2.002. 

Testemunhas: 

PauoR. O. M.deAlbuquerque 
RG no. 238J?/962,533/SSP/SC 
CPF/MF no. 401.971.589-00 

... .
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• ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDADE OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E 
• 	 ' 	EQUIPAMENTOS LTDA ME 	 000077 

Marli Aparecida F&JÓ Gobi, -brasileira, viúva, professora aposentada, portadora do CPP sob n° 
702.080:189-72 e da Cédula de Identidade sob n° 1.077.588 expedido pelo Instituto de Identificação do 
Estado do- Paraná, resktehte e domiciliada a Rua Castro Alves, 510 -  Centro -  União da Vitória - PR -  CEP 
84.600-000; Mauricio Roberto GohI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresárid;:portador do CPF sob n 0 819.624.019-87 e da Cédula de Identidade sob n° 5.264.800-9 expedido 
pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado a Rija Castro Alvas, 510, Fundos 
- Centro - União da Vitória - PR - CEP 84.600-000 e Marcos Vinicios Gohl, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do CPF sob n°925.458.319-72 e da Cédula de Identidade sob ri°  5.274.463-6 expedido 
pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado a Rua Castro Alves, 510 - 
Centro - União da Vitória - PR - CEP 84.600-000, únicos sécios da sociedade OXISOLDA COMERCIO DE 
GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME, com sede na Avenida Bento Munhõz da Rocha Neto, sino - Centro - 
União da Vitória - PR - CEP 84.600-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 12 de 
Novembro de 1987, sob o NIRE 41201953866 e inscrita no CNPJ sob o no 80.338-66810001-82 resolvem, 
assim, alterar o contrato social: 

ja, 0 objeto social que era Comércio de Gases e Equipamentos de solda de hospitais, materiais - - 
contra incêndios, Comércio de Materiais para pintura autornotiva e. Acessórios de uso industriais 
Assistência Técnica fica alterado para Comércio Varejista de Gases e Equipamentos de Solda, Comércio 
Varejista de materiais contra incêndio, Comércio Varejista de materiais para pintura automotiva e acessórios 
de uso industriais e Assistência Técnica. 

Informamos que de acordo com a Lei n°. 8884194 
O capital social é de R$ R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) dividido em 240.000 

(Duzentos e Quarenta Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), integralizadas, pelos sécios: 
Marli Aparecida Feüó Gohl 	- 80.016 quotas 	R$ 80.016,00 
Mauricio Roberto Gohl 	- - 	79.992 quotas 	R$ 79.992,00 
Marcos Vinicios Gohl 	 79.992 quotas 	R$ 79.992,00 

A sociedade iniciou as suas atividades em 05 de Novembro de 1987 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 03 vias. 

Uniao da Vitória - PR, 01 de Outubro de 2010. 

ARLI AARECIDA FEIJO O 

ROBERTO GOHL 

MARCOS VINICIOS GOHL 	 -.... 
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Untão da VitÓria - PR, CO de Fevereko de 2017 

MAURJO1O ËOBERTO GOHL 
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