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000082 

MiiCO5 LCMLDC: ROMÂNZ•INI, brasileiro, casado, maior, co 
merciante, residente e domiciliado em Caçador-SO., no — 
Largo bantelmo, 05 — Apt. 05, Cédula de Identidade n2, 
3.356.753-7-PR., CPF n. 734,892.989-34; DIGiL BELLA1U, 
brasileira, solteira, maior, comerciante, residente e 
domiciliada em Caçador-SO., no Largo Sànteliao, 05-Apto. 
05, Cédula de Identidade n2 3.121.917-5-PR., CPF n. 62 
9.753.159-53; RUTH ai i ROMANZINI, brasileira, soltei-
ra, maior, comerciante, residente e domiciliada em Cri 
tiba-Vt., & Rua Jornalista Caio Machado, n 2  550, Bairro 
Santa Çuitria, Cdtz1e de Identidade n 2  11/Ft-656 .320-50 
CPF n2  636.711.339-59, s6cios componentes da finta: 011 
SOLDA GCIáBCIO DE GASES E E'jJIPANTcS IMM., com sede 
em Bnaio da Vitória-Pk., à Av.Bento iunhoz da rtocha lc-
to, e/n'e., com seu contrato social arquivado na fl Jun 
ta Jomexcial do Perene sob n 9. 41(]955,t, por detpa-
cho em sessio de 12 de ncvemorc de 1967, tem entre es 
certado a presente alteraç&o, como set.' 

,s 	c sécio »nCCC RCL. i('  
que possuia rir tocn.edade 10.000 dez mil) que- a-  
dez cruzados) cjdg urna, no valor de Ci$. 1o0.o''j" (cc su1 rir  
zados), ixst eira tsnte integralizadas, retire-ase— as sociedade n-
te ato, cedendo e transferindo por c1oaço e anã€n0entc Le -e 
mcntQ, es suas quotas pelo valor nominal ao soei,- que ir.zeLe — 
nestk ato 	r:Io CJi ICOSZI JTJNICEL, brasileiro, solteiro, wsior, — 
barUic, resL.ente e domiciliado é Av. Irttervianoei Libae Q  L. 
637,pto. l3-1 andar, Uniao as 'it6ria-nt., portador da cdu.ia 
de Identidade L. 3.175.536-0-fl.9 CLF. ng 478,691.199-20, 

	

CLLUOTJL4 S1&E1WA z O s6cio retirante L\ i00 	IJt1J( ?L0—/ 
&thZII i, d ao s6cao ariressente MARIa CIIACCELI JCUGi, plere, 
geral e reza quitação pela cesso de suas quotas; 

QLftTtLA TLRCEflA: A s6cia DIONI B 1 .L1JNI que possais na 
sociedade 13.000 (dez mil) quotas de 0Z. 10 9 00 (dez cruzados' — 
cada unia, no valor de 01$. 100.000,00 (dem mil cruzados), intei-
ramente integralízadas, retira-se da sociedade neste ato, ceden-
do e transferindo por doação e independente de pagamento, as -/ 
suas quotas pele valor nominal a s6cia que in.ressa nesta ato ER 
NA LUIZÂ VifltTfl 0PP;, brasileira, casada, sior. epcserte — 
residente e doraciliada em União , da Jt6ria-.F., & ua Joaqtm - 
Tvora, ri2  65, portadora da c&uls de identidade nQ 1,481.125PR 
Oi.*F, nt'. 529.826,709-25; 

CLÃUSUIÀ UABTA: A sácia retiante DIGNE 3LLLÀNI 9  dá a 
s6cia ingressante EtNA LUUÂ II0EflS KCP?E, plena, geral e reza 
quitaçao pela ces 

CLÁUSULA 
sula na sociedade 

o de suas quotas; 

QTJ1T'.. A sécia RUTE E1I T. OZ1NZINI, que pos 
10.000 (dez mil) quotas de CZC. 10,00 (dez cru 

Jop 
va seTc&A 

11 
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zados) cada uma, no valor de CU. 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 (cinco mil) quotas pelo valor nominal ao si-.!o irigressant 
MARIOCHAICO5K.l JUN1Jt e 5.000 (cinco mil) quotas pelo valor no-
minal a soda ingressante ERNA LUIZA MIa}LIL ECflL; 

CL./ÇUSULA SEXTA: A soeis retirante HUTU 'Ell T. R0MAIZiNI 
dá aos sócios ingressantes MÁRIO OHAICOSKI JUNIOR e ERNA ILTIZA 
MICEEI$ KO?PE, plena, geral e reza quitação pela cessao de suas 
quotas; 

CLÁUSULA STIMs:.Ca sócios iriressantes, í2A.IC CLfAlU1 
Ã1 JUNIOh e -. A tUlhA MICHUS.,KWrL 9  declaram conhecer a sata-
çio ecort6maco-financeira da sociedade, ficando desta forma stkrftc 
gados nos direitos e obriaç6es decorrentes do presente instru-m
ento; 

CLÁUSULA CITAVA Em decorrência da altrraço havida o 
capital social no valor de CU. 300,000,00 (trezentos mal cruza-
doe), dividido em  30.000 (trinta mil) quotas de oa. 10 2 00 ( dez 
cruzados) cada táa, fica assim identificado entre os s6ctcs quo-
tistas; 

VARIO ChAI3CSJ JUr1(F 	 15.000 quetab-Ca. 1500D0,00 
ERNtZU1ZA R11C11,1-LÇQ1  KOPPE 	 15.000 .quotas-Z,l53.jGCD 

30  .003 
	~ 	 fl 	 rr rrp nr qucuas-.h ? k.  

CLÁUSUlA NONA: Fica investido na função de s6cic geren-
te, dispensàâo da prestaço de cauço, o sócio MATIO CHAICCSKI 
JONIOR; 

CLÁUSULA moIRÀ Continuam em visor toda s as ClakSLtlBs 
neo modificadas, sendo alteradas as que por força. da presente ai 
teraç&c, direta ou indiretamente forem atiidas, acrescidas no-
vas, na forma estabelecida neste instrumento, cuja alteraç ão en-
trará em vigor nesta data. 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e 
assinam, juntamente com duas testemunhes, o presente 
instrumento, em tr&s 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 a 
ctzmprí-io em todos os seus termos. 

Lniao da Vitória, 01 de ascsto  de 1 
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RUTN ELI T. ROMARZINI 

MÁRIO co iccsKI1 JUNIOR 
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MÁRIO CNÂICCSKI JUVIOR, brasileiro ,solteiro,maior,banario c  residea 
te e domiciliado & Ay,Intenentor Manoel Ribas,nQ.837,Aptofl3 IQ 
Andar,em União da Vitoria-Pr. ,portador da cédula de identidade u 
3.175.536.'0.JR., O7Faz9 .478.691.19920, e BRI(A MUIZA NICHIZ K0 
PPt, brasileira, casada, maior, aposentada, reside4te e d&nici1t3 
da em UnlEo da Vttfla-Pr.,& Ibas Joaqxtm Pvom, S,65, Portadora, 
da cédula de identidade aQ.1.481,125-2119 CPP n9ç529.826s70925$-
nicos donos e st5cios da empresa "OXTSOLDA COMtRCIO 1= GAS13 QU't-
MSNPOS TflA', cern sede em Unio da Vitria-Pr., sito & £ven&da ' 
.T3risto 1anhoz da Rocha lato, sflQ • ,00m seu contrato social arijliva-
do na MM.Juutaoomezvjal do Para= sob nQ,4120195386,5 5  por dos-
pacho em sesso de 12 de novembro da 19879 e posterior-mente alte-
rado e arquivado na mesma 3unta eoaercial,sob nQ.41099,6eú 
eo de 06,09.1988, resolvem de comum acordo alterar set eontr&o' 
social, de conformidade com as clwatlàs seguintes: 

LZ(USUL& PrtpgflR, Ingressam na sociedade os s6cios,Si0t20110 GO-
HL,ilejro,  casado ,major, comerciante , residente e do$ci1io / 
em tnio da VttriaPr.,stto & lbaa Castro portador 
da oSauia de j5entidade n291,077.619-PR,e 02? nQ.026.612,639-37 
3 (A,MABIJI A2ÂIt1CA PIXJÓ OOHL, brasileim,casada, aaio r, prtfeora 
residente e doinjejijada em Unjio da VjtSria-P&,sito à Etta Castro/ 
Alves, 0,510, portadora &a cidula de identidade nL.1.07768 -P.t 
e OIJfl5P nQ.702.080.1&9,.72, e MAURICIO 5,1033Rt0 GOfiL, brasileiro e w 
do codrcio, ea$.ncipado contorne aeg,de imsiipaion2:624,Cartt-
no Clivatti, e Uecritura ikibliea de Imanoipagao ieg,es rls.154 1  
do W.190 N-Csrt,Ot&vio M.Oastro Natio, portador da eduia de ide 
ntrlade nQ,5,264.800-9fl,e OPFM? n9,819,624.019-87,deelarando 7 
conhecer o estado ecoja8mjoo-fftascoetro da empresa; 

014us1!M Z GtfliDÂs O capital social da empresa que ora no valor de 
CZ$.360,000,00 (trezentos mil ezuzados),dividido em 30eOCQ (t.-un-ta 

 Qtl) qtzotaet de 0ZS10,00 (dez cruzados) cada umat de acordo com 
o novo Padro Monetrjo ,passa a ser de NCZS * 300,00 (trezentos or a  
zados 12ovoe),cxe neste ato aaentMo para  }CZ$.2,000,0O (ioi ' 
mil czuzados novos),ajndUo em 29000 (duas mil)quotas no vetar 
de XCZS.1100 (Um cruzado ziovo)cada tts,ou3o aaaento 6 stCsarito e 
integralizado em moda corrente do País 

CIJUSUM T. Z4Lt Retirem-as da sociedade os ecios rLtttc 2LA102 
SRI JUBIOR que Cede e trsnstere aias 1.000 çotas no valor ëe 11= 
$,1.000,00, aos ecios ingreus*ntee, e tarabi* tINA IZIZA t11,1TH35L5 
XC:2i oe cede e transfere suas 1,000 quotas no valor de wZk.lO 
00,00, aos cicios ingreseantes, ambos declarando-se pagoa esetiI 
feitosde todos os nx haveres na sociedade, dando-se o socio, 
TflitUa e irnvogve1 qzitaçoj - 

CLLTJSUM YAiffAz- O capital social te LDZ$. 2.000,00 dividido 
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em 2é000 qaotao de zoZs olg oo cada uma, totalmente integxuliz~a 
do e  ftoa assim distribuído entra os sócIost 

	

*4 * GORL 	 ys:i quotas1! 	 iJ. 
1- ~*1.400 9 00 

XAUIUCIO ROBIMGORL _____ 	 *4 * 

SOM IMÁ 	-III 	
4  

s 

ROBERTO •j 	uso 

Clarm que não e~ Imursos em a~a dos 0x1205 províst03 0  
Ia lei que os . __ 

	

- li 14. 	 - 	

1• 	
- 	 - 

social que ~ c~' a~das por esta al texação e 
ração entxará ,__cri 

Iavrn& ou trb vias 4* igual teor e toreO, 

uniKo da Yit4rta,Pr, 9,01 de julho de 198m 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO socia. 

ADOLFO GO, brasileiro, casado, maior,comerciante, 
residente e domiciliado em Un.iao da Vitória-Pr, si-
to & Rua Castro Alvas nQ 510 9  portador da Cédula de 
Identidade n2 RG.1.077.618-.PR e CPpnQ o26612.689-
87, SRA. MARLI APARECIDA PEIJÓ GOHL, brasileira,ca-
sada, maior» . professora, residente e.-domiciliada em 
União da Vitória-Pr., oito à Rua Castro A-ives n510 
portadora da Cédula de Idezttidade ri9 1.077 , 568 P11 
e 0ff n2 702.080.189-72 e MAURICIO ROBERTO GOHL, 
brasileiro, do comércio, emancipado conforme Reg.de 
Emancipação n2 624,Cart6no Clxvatti e Escritura P 
blica de Ewancipaço Reg. às Ela6 154 do IV. 190 N-  
Cartório Otávio M. Castro Netto, portador da Cédula 
de Identidade n9 5.2646800-9-PR, e CPF. n2 819.624. 
019-879 -(micos donos e sécios da empresa "OXISOLDA 
COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA", com sede em 
União da Vitória-Pr., sito à Avenida Bento Munhoz * 
da Rocha Neto s/n, dom seu Contrato Social arqizi-
vedo na ?JIM.Junta Comercial do Par aná sob ri2  412 1  
01953866, por despacho em sessão de 12 de novembro 
de 1987 e Primeira Alteração arquivado na mesma Ju 
ta Comercial sob ri2  410996 em sessio de 06 de Se-
tembro de 1988 e com Segunda Alteração Contratual*  
arquivado na mesma Junta Comercial sob n 2 0434274,em 
sessao do dia 24 de Julho de 1989 9  resolvem da ao 
num acordo alterar seu Contrato Social, de confor — 
nadada com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade o s6cio o 211. MARCOS 
VINICIOS GO, brasileiro, solteiro, maior, comercaante,resa-
dente e domiciliado em União da vjtória-Pr., sito à Rua Cas-
tro Alves ri2  510 9  portador da Cédula de Identidade RG. 5.274. 
463-6•PR .e 0FF n2 925.458.319-72. 9  declarando conhecer -o esta-
do eoon&mioo-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 NCZ$ 1,00 (Um Cruzado Novo) ca--
da uma, de acordo com o novo Padrão Monetrio, fica neste ato 
elevado para 011$ 250.000.000 1 00 (Duzentos e Cinquenta Mi-
lhões de Cruzeiros), dividido em 250.000 (Duzentos e Cm 

Lb 	quente Mil) quotas no valor de CR$ 1.000 (Um Mil Cruzeiros) 
cada urna, -cujo aumento  subscrito e interalizado eia moeda 
corrente do yaía. 1 
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CLÁUSULA TERCEIRA: O Ramo de Atividade Econômica que 6 Comércio 
de Gases e Equipamentos de solda de, hospitais, Materiais Contra 
Inoendios.e Assistência Técnica, fica neste ato acrescida tem 
bém o Comércio de Materiais para Pintara Automotiva e Acesso - 
rios de uso industriais. . 	. 	. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social de CRI 250.000.000,00 dividi-
do em 250.000.. quotas da CM 1.000,00 cada uma, totalmente in-
tegralizado, fica assim distribuído entre os sócios; 

ADOLFO GORL 	 62.500.000-quotas Qtj$ 62,500.000,00- 
MARLI AP.FEIJÓ GoEL 	62.500,000-quotas CR$ 62.500.00040- 
MAURICIO:R. GORI 	62.500.000-quotas 011$. 62.500.000 9 00- 
MARCOS V. GOUL 	62,500.000-quotes CM 
SOMA TOTAL TCTAL...... .,,.,...62.500.000-qaotas CRI 250.000.000,00- 

CLÁUSULA QUINTA* Pica investido na funçio de aécio-gerente,dis- 
o pensado da prestaçio de cauçio, os s6caos LAURICIO ROBERTO GO 

e MARCOS VIIIICIOS GOHL,fazem USO »A FIRMA INDIVIDUAI&ENTE. 

CLÁUSULA SflTA:-DESIMPEDIMENTOS: O sócio incessante declara 
que raio está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que 
o impeça de exercer-a atividade mercantil. 

CLÁUSULA sTLa: As demais cláusulas e condições do contrato ao 
cial que aio foram alcançadas por esta alteração, pemenecem i-
nalteradas e em pleno vigor, cuja alteraçio entrará em vigor/ 
nesta date. 

- E,por assim teres justo e contratado, lavram datam e 
assinam, juntamente com duas testemunhas o presente instrumento 
em três visa de igual teor e forma, devidamente rubricado pelos 
sécios no verso de suas folhas, que se obrigam fielmente por si 
e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, 

Uniio da Vitória, 16  de Março de 1993. 

Adólfo Gola 

uricioR, ohl 

Testeui$pés: 	7 

JoSé Reiohardt do Prado 	 Marcia Balaban 
/ 	 .. 	 . 



1100089 

1 

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 FEIJO 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 ; I4AURICIO ROBERTO GOHL , brasileiro , casado 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de União da Vitória , Estado do 
Paraná , à Rua Castro Alves , no. 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, UNICOSSOCIOS 
CflMDflRhvMrcc na cnrrcna na ̂ 1 1= rrna cnn n *,n&.e rn.cenrvai ne 

UXISOLDA 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 , sino. , Centro , com seu contrato social devidamente 
registrado e arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no. 
41 2,01 953866 pôr despacho em sessão de 12 de Novembro de 1.987 com 
posteriores alteracõ1es de contrato social também devidamente registradas e 
arquivadas na mesma Junta sob os nos. 410996 pôr despacho em sessão de 
de Setembro de 1.988, sob o no. 434.274 pôr despacho em sessão de 24 de 
Julho de 1.989 e finalmente sob o no' 542.997 pôr despacho em sessão de 23 
de Maivo 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 importância 
de lIS 1.00000 - (Uni mil reais ) _dividido em 1.000 - ( Mil j9ypgsde 
R$ i;tio - ( Um real) cada uma, sendo o aumento na importância de R$ 
909,09 - ( Novecentos e nove reais e nove centavos) integrafizado pêlos sócios 
em moeda, corrente do País no presente ato na mesma proporção das quotas de 
participação no Capital Social de cada sócio  

a v 

it.- 
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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 Social (R$): 

Adolfo Gohl 	 250 
Marli A. Feijó Gohl 	 250 
Maurício Roberto Gohl 	250 
Marcos Vinicios Gohl 	 250 

250,00 25,00 
250,00 25,00 
250,00 25,00 

CAPITAL SOCIAL ...................... 1.000. ............... R$1.000,00.. .................... 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 CA O 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 
GohI a importância de R$ 83,30 - ( Oitenta e três reais e trinta centavos) 

CLÁUSULA MARTA : 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: Capital Soda! (R$): 

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 SOUAL ...................... 1.000,00. .......... R$ 1.000,00. ..................... 100,00 



CLÁUSULA SEXTA : Os sócios MARLI APARECIDA FELJÓ GOHL (SÓCIA- 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 	:0 Capital Sotia/que importa em R$ 1.000,00— ( Um 
mil reais), fica eièvado e alterado vara a imno,tânda de R$ 240,OOQ00 - 
(Duzentos e auarenta mil reais J - dividido em 240.000-1 Duzentas e 
quarenta mil ) Quotas de R$ 1.00 - (Um real) 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 P4 15.213,62 
- (Quinze miF, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos) ; 8) - 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 OITAVA : Em decorrência do aumento do Capital Social para a 
importância de P4  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: Capital Social 

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 SOCIAL ....................... 24a000. ........ R$ 240.000,00. ............ ..... 100,00 

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 rubricado pêlos sócíos em suas 
folhas, que se obrigam fielmente  pOr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo 
em todos os seus termos 

União da Vitória (PR), 30 de Novembro de 2.000. 

Testemunhas: 

PãIJIÕR. O. M. de Albuquerque 
RG no. 2tR/962.533155P15C 
CPF/MF no. 401.971.589-00 

Áe n 4~ 
1?6 no. 8.520.772 - 5155P1PR 
CPF/MFno. 040.340.729-03 

DOCUMENTO ELABORADO POR 
PAULO R. O. M. DE A: R UOUERQUE  
CPF 401.911.589.00 RG 231M62.53315$p/$c 

SECRETARIO GE 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
't 't ESCRITORIO REGIONAL DE tJNIAO DA VITORIA 

f CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/08/2002 
SOB  NÚMERO: 

20022206248 

Protocolo: 021220624-8 
Ernoresa:41 2 O195386 6 	 TIJFIRI1E 1 



4LTERAÇÀO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDADE OXISOLDA COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA ME 

TMarI Aparecida Feijó Gobi, brasileira, viúva, professora aposentada, portadora do CPF 
s440  093 702.080189-72 e da Cédula de Identidade sob n° 1.077.588 expedido pelo Instituto de Identificação do 

Estado do- Paraná, •residnte e domiciliada a Rua Castro Alves, 510— Centro - União da Vitória - PR - CEP 
84.600-000; Mauricio Roberto Gohl, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresárió;portador do CPF sob no 819.624.019-81 e da Cédula de Identidade sob n°5.264.800-9 expedido 
pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado a Rua 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 n°5.274.463-6 expedido 
pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado a Rua Castro Alvas, 510 - 
Centro - União da Vitória - PR - CEP 84.600-000, únicos sócios da sociedade OXISOLDA COMERCIO DE 
GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME, com sede na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, s/ii° - Centro - 
União da Vitória - PR - CEP 84.600-000, registrada na Junta Coiercial do Estado do Paraná em 12 de 
Novembro de 1987, sob o NIRE 41201953866 e inscrita no CNPJ sob o n°80.338.668/0001-82 resolvem, 
assim, alterar o contrato social: 

18. o objeto social que era Comércio de Gases e Equipamentos de solda de hospitais, materiais 
contra incêndios, Comercio de Materiais para pintura @utornotiva e Acessórios de uso industriais e 
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 ReaO,  integralizadas, pelos sócios: 
Marli Aparecida Feijó GohI 	80.016 quotas 	R$80.016,00 
Mauricio Roberto GohI 	 79.992 quotas 	R$ 79.992,00 
Marcos Vinicios Gohl 	 79.992 quotas 	R$ 79.992,00 

A sociedade iniciou as suas atividades em 05 de Novembro de 1981 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

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

Liniao da Vitória— PR, 01 de Outubro de 2010. 

MAU lClO ROBERTO GOHL 

MARCOS VINICIOS GOHL 

URJA 

'às Fifir 
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-ETA1aO'OERPI 	 -R0. 1.245.438-41 PR 
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MAau APARECIDA FEtJO GOHL brasileira, vi®a, 
ora da Cédula de Identidade no 1 077 568 expedido peJo 1 
ado do Paraná e do CPF sob n° 702 080 189-72, resideni 
Alves, 510 - enfro União da Vitória - PR — EP 

o 

e 

i(°)h-C 

utÀ.IME 	 $I.R*—  C,entto —jiniãqda 
Vitorra — PR - 84 00-O00 registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 
4120195386&em 12 de Novembro de 1987 e ,nsqrite rio CNPJ sob o ri0  ao aaa 668/0001-
82 resolvem, aMim, altérar o coritraoÕia! 

.2'.0. enereçofi ta dterado p~_ v .  jú daBellOJ4~ .É : RØdaNS, 11343 - 
Bairro São ~U 01k6 da Vttôr14—PR-44800-000 

tporest..ãStIt3ÜSti 	 Via 

Unlo dwVitõria - P9, 08 d'e Fevereiro de 2017 

.dt. ft iL9 
MARLI .ARA REciDkFE1J 1•Ç:Hl. 

QRL 

CERTIFICO O PRGXSTRQ U4 1010212017 16:46 SOB br 20170534430. 

	

. 	 PROTOCOLO: 170534430 DE 1010212017. CÓDIGO DE VtflrCsço: 11700557790. MI
RE: 41201953866. 
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DOflRA}$ 	 L.bertadEogus 

CURITIDA, 1010212017 

	

.... . 	 . 	 www.empresafaoil.pr.gov.br  

A validade deste docuntento, se irçrneo, fica sujeita à corOnflo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Inforisando seus respectivas códigos de verificação 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
• 4 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ABERTURA 

80.338.66810001-82 1211111987 
CADASTRAL MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 	 1343 

CEP BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

84.600-040 	 PONTE NOVA 	 UNIAO DA VITORIA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

(42) 3522-5448 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 16/11/2002 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

00095 

31/01/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nD  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 3110112020 às 10:35:10 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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21/01/2020 

•.c,r
. MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 I O U 096 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À SVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 80.338.66810001-82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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 certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DALI) 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 federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a T  a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n °  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 11:18:44 do dia 2110112020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1910712020. 
Código de controle da certidão: OCF5.954F.ABBD.2D7E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

rP ®  
111 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 
	

O 00097 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°021275472-75 

Certidão fornecida para o cNPJ/MF: 80.338.66810001-82 
Nome: OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

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 descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 0610512020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser donfirmada via Internet 
www.fazenda.nr.gov.br  

Págine 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (07101/2020 15:59:20) 



000098 
Data: 3110112020 lOhaSmin 

Número 	Validade 

LI [OlIo3/2O2J 
- 	ESTADO DO PARANÁ 

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

lO.,-4,, o-,,-;.,I 

OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 80338668000182 

A. 
- ny Io'J 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

- .. 

Contribuinte: 22338- OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 
Endereço: Rua D PEDRO II, 1343- Bairro SAO BERNARDO - CEP 84.600-000 

Código de Controle  

CWMFEKPMMOEQRZH1 

A validade do documento pode ser consultada no sue da prefeitura por meio do código de controle informado 
http:Huniaodavitoria.pr.gov. br/ 

União da vitória (PR), 31 de Janeiro de 2020 

Ru. W. Cruz Machado. 205 -Centro 
União da Vitória (PR) - CEP: 84600900- Fone:423521 1200 

Página 1 de 1 



0410212020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

L Voltar 	Imprimir 

CÂi 1  a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	80.338.668/0001-82 

Razão Social:OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. 

Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 5ft4 / CENTRO / UNIAO DA VITORIA 
/ PR 184600-000 

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 Servico - 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. 

Validade: 0 1/02/2020 a 01/03/2020 

Certificação Número: 2020020103245679178960 

Informação obtida em 04/02/2020 11:07:48 

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

REM 

https://consu  Ita-crf. ca ixa.gov. br/consu Itacrf/pages/consu ItaEmpregador.jsf 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 80.338.668/0001 - 82 

Certidão n°: 701953/2020 
Expedição: 07/01/2020, às 16:05:31 
Validade: 04/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

80.338.668/0001-82, 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 r 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 	 4L 

Dúvidas esusestões: cnd.L@tst - us .hr 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 

DA VITÓRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS. 

O (10101. 

Empresa t*Fác/Í 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 
FUNCIONAMENTO 
Número: 2758 

Nome Fantasia: 

Razão Social: OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 80.338.668/0001-82 

Inscrição Municipal:. 

Atividade Principal: 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente - Exerce no endereço 

Atividade(s) Secundária(s): 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos, não especificados anteriormente (Exerce 
110 endereço) 

Município: União da Vitória Endereço: AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1343, SAO BERNARDO 

CEP; 84600000 

Local e data: União dá Vitória, quinta, 13 de julho de 2017 

fl/cçt &U JFfl ÇI- dÁ Ut,c- 

DANIELE BORGES DE LIMA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Observação 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 AS 20:00 (DE SEGUNDA A SARADO. l:xc1.:ro 
DOMINGOS E FERIADOS) 

Código de Autenticidade: I7Q8L9QHV5 

EMil -11 IDO PELO FUNCIONÁRIO DÁRJO OSNY HANSCa 

a clocurnenlo deverá permanecer exposto em local visível no cs!ahe[ecii]Iento empresarial 	

ÇT1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ 
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS 

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR 
R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho 
Unido da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone: 423523 1431 
Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada 

00 9102 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: 
Distribuição Cível (adendo 1C do CNCGJ-PR) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias 
e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro 
para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos ) desta 
comarca, neles nada consta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e 
Extrajudicial contra: OXISOLDA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ N° 80.338.668/0001-82. 

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam. 

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação: 
Distribuição Criminal ( adendo 2C do CNCGJ-PR) 
Distribuição de Família Infância e Juventude ( adendo 5 C do CNCGJ-PR) 
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo 14 C do CNCOJ-PR) 
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do 
CNCGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e 
Juventude, família e anexos)Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCGJ-PR) 
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCGJ-PR) 

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de 
União da Vitória, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de Dois Mil e 
Vinte. 

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino. 

União 4a Vitória, 28 de Janeiro de 2020. 

oicjo DE REtSRO Ct O1RÉSt1ÇÃØ 
Cumulado ao ~ do Ca,ladoi Palt. 
Avaliador. DepostlS Pílato fner 	 comarca de 4Mo 	- 

Judicial Designada 	
Lutíane  Hoepíner 

Poitaria if 02812012 
Cota: 155,10vrcs. 	 Distribuidora Judicial Des3nada 
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COMERCIO DE GASES E EQUI 
LIDA 

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

Telefone (0xx42) 3522 5448 
CEP 84.600-040 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa OXISOLDA COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 80.338.668/0001-82, por 
intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Vinicios Gohl, portador 
do Documento de Identidade no. 5.274.463-6 e do CPF n°. 925.458.319-72, 
DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7°. da Constituição da República, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

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

Marcos Vinicios Gohl 
Sócio Administrador 
RG 5.274.463-6 PR 
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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 VIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A empresa OXISOLDA COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, sediada a Avenida Bento Munhoz da Rocha 
Neto, 1343, inscrita no CNPJ 80.338.668/0001-82, por intermédio do seu 
representante legal Sr. Marcos Vinicios Gohl, portador do Documento de 
Identidade n°. 5.274.463-6 e do CPF no. 925.458.319-72, DECLARA, sob 
as penas da Lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, 
especificando: 

1. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
2. Que não está impedida de transacionar com a 

Administração Pública; 
3. Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por 

deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo 
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) 
anos; 

4. Que não incorre nas demais condições impeditivas 
previstas no art. 9°. da Lei Federal n°. 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal n°. 8.883/94. 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos 
documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos. 
supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a 
idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2°,, e do 
artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações. 

União dVi$órir PRT1JTae evereiro de 2020. 

GOHL 
Sócio Administrador 
RG 5.274.463-6 PR 



OXISOLDA COMÉRCIO DE GASES E EOUTPAMENTQS O O 0105 
LTDA 

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

Telefone (0xx42) 3522 5448 
CEP 84.600-040 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

A empresa OXISOLDA COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 80.338.668/0001-82, sediada 
na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1343 - União da Vitória - PR, 
por intermédio de seu representante legal, o 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 não possui em seu 
quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados 
da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 do Tribunal de 
Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os 
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na 
imputação de sanções civis, administrativas, bem como sanção penal 
prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração 
que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: 
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e 
reclusão de 1(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

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

c1 OSGO ff 
Sócio Administrador 
RG 5.274.463-6 PR 


