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CONTRATO SOCIAL 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direto, as partes abaixo. 

ERANCIELE ROVER BIANCHI, brasileira, natural de Erechim/RS casada 
sob o regime universal de bens com Jeovan; Bianchi, do comércio, 
residente e domicUiada à Rua João Paulo VI, n °  121. Bairro Bela Vista, 
CEP 90700-000, na cidade de Erechim/RS, portadora da Cédula de 
Identidade ri. 0  1,077.923.082 —  SJS/RS e CPF n.° 	80.590.090-87. 

GUILHERME ROVER, brasileiro 	natural de Erechim/AS 	solteiro, maior, 
capaz, nascido em 1110711984. ao comércio residente e domiciliado à Rua 
Paulo VI, 	no. 	121, 	Bairro Bela Vista, 	CEP 907-00-00 - ,A-na cidade de 
ErechimlRs, portador da Cédula de Identidade n °  (3.081 517.166 - SJS/RS 
e CPF n. °  005754.220-17. 

têm entre si justo e acertado a constituição de uma sociedade empresária limitada, que se 
regerá pelas seguintes cláusulas e condições - 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETIVO, DURAÇÃO 

Cláusula 1 	- Fica regida pelo presente contrato social, pelas disposições da Lei N° 
10.405, de 10 de Janeiro de 2002, e demais legislação aplicava!, uma sociedade 
empresária limitada, que girará sob a denominação social de "MULTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LIDA". 

Cláusula 2 - A  socecade tem a sua sede social e foro jurídico ria Rua Sergipe, ri 0  (572— 
Sala 02 - Bairro Bela Vista, CEP 99700-000, nesta cidade de Erechim/RS. podendo por 
deliberação 	dos 	sócios, 	instalar 	ou 	extinguir 	filiais, 	escritórios, 	agencias 	e 	outras 
dependências, em qualquer localdade do território racional ou no exterior, obedecidas as 
disposições legais vigentes 

Cláusula Y - A sociedade tem por objetivo social 

a) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 

b) Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 

c) Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
domésticos. 

d) Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 

e) Comércio varejista de artigos de papelaria. 

O 	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 

Comércio atacadista de suprimentos para informática. 49 
li) Comércio 	varejista 	especializado 	em 	equipamentos 	e 	suprimentos 	de 

informática. 

i) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. 

j) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vídeo. 
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k) Comércio atacadista e varejista de móveis. 

1) Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. 

m) Comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios em gera 

Cláusula 48 
- A sociedade iniciará suas atividades em 08 de novembr 

prazo de duração e por tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

Cláusula 58 
- o capital social da sociedade é de R$ 3000000(trinta rr 

em 30.000 (trinta mil; quotas sociais, no valor nominal de R$ 1.00 (Hum 
ser subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, neste ato 
proporções entre os sócios: 

a) FRANCIELE ROVER BIANHI, a partcipação de 15 . 000 (Quinze mil 
no valor de R$ 15.000,00 ,  (Quinze mil reais), correspondentes a 50% c 

b) GUILHERME ROVER, a participação de 15 . 000 (Quinze mil) quotas 
de R$ 15.000.00 (Quinze rni reais), correspondentes a 50% do Capita 

Cláusula 58 
- A responsabilidade de cada sócio á restrita ao valor de s 

todos respondem solidariamente pela integraiização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DA REMUNERAÇÃO DA ADI 

Cláusula 78 
- A administração da sociedade será exercida -pela sóz 

~oD DE 

es 
de 2010 e seu 

reais), dividido 
d) cada uma, a 

r uçiai. 

uciai 

as quotas, mas 

UNISTRAÇÃO 

ROVER BIANCHI e pelo sócio GUILHERME ROVER, em conjunto ou isoladamente os 
quais ficam investidos de todos os poderes cc representação ativa e passiva da 
sociedade, em ju izo e fora dele, bem corno em todos os demais atos previstos em Lei e 
relacionados com a empresa. 

Parágrafo Primeiro: O adminstradcr responde perante a sociedade pelos atos 
praticados no desempenho de seu mandato 

Parágrafo Segundo: Ê expressamente pro ibido e serão flUlOS de pleno direito, quaisquer 
Aios, praticados pelo administrador, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam 
estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais 
fianças, endossos ou outras garantias de favor .  

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá ser administrada por um administrador não 
sócio mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital 
social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, 
independente de justificativa. 

Parágrafo Quarto: Nas operações que envolvam alienação, oneração, penhcra, caução, 
venda ou hipoteca dos bens do ativo permanente da empresa e ainda garantia de 
empréstimos ou financiamentos contraídos e que obriguem a sociedade, sempre será 
necessária a assinatura de todos os sóc ios. 

Cláusula 88 - Os instrumentos de procurações outorgadas pelo administrador da 
sociedade, deverão especificar os atos e operações que os mandatários poderão praticar, 
e a duração do mandato não poderá ser superior a um ano, salvo no caso de mandato 	V'J 
com poderes gerais de foro que poderá ser por prazo Indeterminado. 
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Cláusula r - Os administradores poderão perceber mensalmente, a titulo de "pro labore", 
a importância que for convencionada entre os sócios, observadas az dispcsições 
regulamentares pertinentes. 

DOS BALANÇOS E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Cláusula 10 - O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma. terá início em 1 °  
de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será apurado o 
inventário fisico dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações 
financeiras em conformidade com os Princípio e Normas contábeis geralmente aceitos. 

Parágrafo Primeiro - Em reunião anual, até 30 de abril do ano seguinte, será decidido o 
destino dos lucros acumulados, se forem transferidos para reservas de lucros, bem como 
a sua reversão, ou se serão partilhados entre os sócios na proporção de suas quotas ou, 
ainda, se permanecerão na conta de Lucros Acumulados para futura destinação. Caso 
ocorra prejuízo em determinado exercício este permanecerá em,.prejiiizos -acumulados 
para futura amortização, ou suportado pelas sócios na mesma proporção antes 
informada. 

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá distribuir antecipadamente lucros em qualquer 
mês do ano calendário em conformidade com a Legislação Tributaria. 

Cláusula 11 - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, através de 
reunião dos sócios, regularmente convocada, deliberarão sobre as contas, a destinação 
dos resultados e designarão administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - A convocação para reunião dos sócios será feita por carta com recibo 
de entrega, com antecedência mínima de 08 (oito) dias,  

DA CESSÃO DE QUOTAS 

Cláusula 12 - As quotas sociais não poderão ser cedidas ou transferidas total ou 
parcialmente, sem que o alienante, previamente as ofereça á sociedade e, 
posteriormente, aos outros quotistas, cabendo a estes, se for o caso - na proporção da 
participação de cada um no capital social - o direto de preferência na aquisição das 
quotas oferecidas. 
Parágrafo único: O quotista que desejar alienar sua participação societária deverá, por 
ocasião da oferta, determinar, expressamente, o preço e as condições de pagamento que 
pretende pelas quotas ofertadas. 

Cláusula 13 - O direito de preferência previsto na cláusula anterior deverá ser exercido, 
tanto pela sociedade como pelos quolistas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do 
oferecimento e, não havendo manifestação positiva, o cedente restara livre para negociar 
com quem desejar: porém, neste caso, o preço e as condições de pagamento não 

que 

E DA RETIRADA DE SÔCIOS 

entrara em dissolução e conseqüentemente em 14 - A sociedade não 
por retirada morte falêr 

ou 

em moeda 
sucessivas, 

Øu incapacidade de 
prosseguimento Os 
ou a seus herdeiros, 
i balanço especialme 
24 (vinte e quatro) 
tendo como termo irji to 
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Parágrafo Primeiro: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser estabelecida 
outra forma de pagamento aos sacias retirantes, dos valores previstas nesta cláusula, - 
desde que não afetem a situação econômico-financeira e o funcionamento normal da 
sociedade. 

Parágrafo Segundo: O balanço especial referido no 'caput' desta cláusula, que cera 
utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomará por base não somente o 
valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores não escrituráveis, 
como a marca tecnologia, clientela, perspectivas do negocio e outros, bem corno 
obrigações ainda não definidas e/ou quantificadas tudo a ser aferido através de 
arbitragem, nos termos da Lei n °  9.307, de 23 de setembro de 1,996, na qual serão 
considerados, preponderantemente, os principias gerais de direito os usos e costumes e, 
se for o caso as regras internacionais de comércio. 

DAS DECISÕES SOCIAIS 

Cláusula 16 -. As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade com es 
determinações da Legislação Vigente. 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Cláusula 16 - Os administradores declara't' soa as penas da lei, de que não estão 
Impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sobas efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faflmentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, conussãØ, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional contra normas de defesa da concorrència, contra as relações do-
consumo, fé pública ou a propriedade. 

Cláusula 17 - A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas 
regimentais da Sociedade Anônima, Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas 
alterações 
Parágrafo Ufflco - A sociedade limitada, não será obrigada a publicação das suas 
demonstrações contábeis,  

Cláusula 18 - Fica eleito o fora de Erechirn/RS para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E. por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
instrumentárias, para que produza seus juridicos e legais efeitos.  

Erechirn/SS, 21 de Outubro de 2010 

--  
FRANCIELE ROVER BIANCHI 	 GUILHERME ROVER 
CPF n.° 980.590.090-87 	 CPF n,0  005,7$4 220-17 

TESTEMUNHAS: 	
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ESTADO DA PARAÍBA 
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://.azevedobastos.not.br 
E-mail: cadorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes-. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MULTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇAO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2410112020 15:03:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1° e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdigital.azevedobastos ,not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1406699 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0511212020 14:32:44 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 30590412190832330994-1 a 30590412190832330994-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10,40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8,721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N ° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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NRE: 43.206366.929 

FRANCIELE ROVER BIÃNCHI, brasileira, natural de Erechim/RS, casada 
sob o regime universal de bens com Jeovani Bianchi, do comércio 
residente e domiciliada à Rua Paulo VI n° 121, Bairro Bela Vista CEP 
99700-000, na cidade de ErechimlRs, portadora da Cédula de Identidade 
ri. '   1 077 923 082 - SJS/RS e CPF n ° 980.590.090-87,  

GUILHERME ROVER, brasileiro, natural de Erechim!RS, solteiro, maior, 
capaz, nascido em 1110711984, do comércio residente e domiciliado  à Rua 
Paulo VI, n° 121, Bairro Bela Vista CEP 99700-000, na cidade de 
Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade n°6.081,517.168 - SJS/RS 
eCPF riY 005;754.220-17. 

As partes acima qualificadas, na condição .Øe únicos sécios da sociedade 
empresária "MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME", com sede e foro 
jurídico na Rua Sergipe, no 672 - Sala 02, Bairro Bela Vista, CEP 99700-000, na cidade 
de ErechimlRs, com contrato constitutivo de 21 de outubro de 2010 arquivado na MM 
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob ri. "   43206 768 929, em 04 de 
novembro de 20109  resolvem de comum e perfeito acordo alterar o contrato constitutivo e 
posteriores alterações, com base nas seguintes cláusulas 

A sede da sociedade que atualmente encontra-se localizada à Rua 
Sergipe n° 672 - Sala 02, Bairro Bela Vista, CEP 99700-000, na cidade de ErechimlRS 
passa a partir desta data, a localizar-se à Rua Raimundo Capeletti n° 42 Bairro Linho 
CEP 99700-000, na cidade de Erechim/RS 

A partir desta data, a sociedade passa a ter o seguinte objetivo social: 

a) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 
(4849-4108) 

b) Comércio varejista de produtos saneantes dornissenitários. (4789-0105) 

o) Comércio varejista de equipamentos de segurança - EPI's; (4789-0199). 

dl comércio varejista de embalagens. ('478$0199) 

e) Comércio atacadista de embalagens, de qualquer material (4686-9102) 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria ede higiene pessoal. 

(4772-5100) 



g) Comércio atacadista de descartáveis em geral, tais como: copos, talheres, 

guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares, '4649-4199j 

h) Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos. 
(4849-099) 

1) comércio varejista de artigos 'de papelaria. (4761-010 3) 

j,) Comércio, atacadista de artigos deescritório e de papelaria. (4641-8101) 

k) Comércio atacadista de suprimentos para informática. (4651-6102) 

1) Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
Informática. . (4751-2101). 

m) Comércio varejista de artigos te uso pessoal e doméstico. (4759-8199) 

n) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. (4639-7101) 

diE 

Resolvem os sócios, nesta da, aumentar o Capitai Social de 
R$ 30 000,00 (Trinta mil reais), para R$ 100 000,00 (Cem mil reais) mediante a 
integralização de R$ 70 000,00 (Setenta mil reais) da conta LUCROS ACUMULADOS 
pelos sócios, na proporção de suas quotas. 

-IV- 

Pela Vontade' soberana dos sócios, resolvem estes CONSOLIDAR as 
cláusulas do contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e 
condições. seguintes: 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETIVO, DURAÇÃO 

Cláusula ? - Fiça regida pelo presente contrato social pelas disposições da Lei N° 
10406, de lO de Janeiro de 2002 e demais legislação aplicável, uma sociedade 
empresária limitada que girará sob a denominação social de "MLJLTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LiDA - ME". 

Cláusula 20  - A sociedade tem a sua sede social e foro" jurídico na. Rua Raimundo 
Capeletti, n°42 Bairro Linho, CEP 99700-000, nesta cidade de Erechim/RS, podendo, por 
deliberação dos sócios, instalar ou extinguir filiais, escritórios, agências e outras 
dependências, em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, obedecidas as 
disposições legais vigentes. 

Cláusula 33_  A sociedade tem por objetivo soda!: 

a) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
(4649-4108) 

b) Comercio varejista de produtos saneantes domissan,tarios (4789-0105) 

c) Comércio varejista de equipamentos de segurança - EPI's (4789-0199) 

d) comércio varejista de embalagens. (4789-0199) 

e) Comércio atacadista de embalagens, de qualquer material. ('4686-9102) 
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O Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 

(4772-5104) 

g) Comércio atacadista de: descartáveis em gera!, tais como: topos, talheres, 

guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares (4649-4199) 

ti) Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos. 
(46494/99) 

i) Comércio varejista de artigos de papelaria (4761-0103) 

j) Comércio atacadista de artigos do escritório e de papelaria (4647-8101) 

k) Comércio atacadista de suprimentos para informática. (46514102) 

1) Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
Informática. (4751-2101) 

m) Comércio varejista de artigos de uso pessoal e domestico (4759-8199) 

n) Comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral (4639-7101) 

Cláusula 42  - .A sociedade iniciou suas atividades em 08 de novembro de 2010 e seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado 

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÕCIOS 

Cláusula 5" - O capital social da sociedade é de R$ I00M00,00 (Cem mil reais), dividido 
em 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor nominal de R$ 100 (Num real) cada uma, 
totalmente integralizado distribuído entre os sócios 

a) FRANCIELE ROVER BIANÕHL a participação de 50;000 (Cinquenta mil) quotas 
sociais, no valor de R$ 50 00000 (Cinquenta mil reais) correspondentes a 50% do 
Capital Social: 

b GUILHERME ROVER, a participação de 50,000(Cinquenta mil) quotas sociais, no 
valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), correspondentes a50% dó Capital Social; 

Cláusula 60 - A responsabilidade de cada .sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integratização do capital social 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE  DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula 71  - A administração da sociedade será exercida pela sócia FRANCIELE 
P0 VER BiAI'ICHI e pelo sócio GUILHERME PC VER os quais ficam investidos de todos 
os poderes de representação ativa e passiva da sociedade em juizo e fora dele bem 
como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa. 

Parágrafo Primeiro Os administradores respondem perante a sociedade pelos atos 
praticados no desempenho de seu mandato. 

Parágrafo Segundo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer 
atos praticados pelo administrador, gerente ou procuradores cia sociedade, que sejam 
estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade e a prestação de avais, 
fianças endossos ou outras garantias de favor.  e' 



Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá ser administrada por um administrador não 
sócio mediante a aprovação de sécios que representem no mínimo dois terços do capital 
social Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sécios, 
independente de justificativa. 

Parágrafo Quarto; Nas operações que envolvam alienação, oneração, penhora, caução, 
venda ou hipoteca dos bens do ativo permanente da empresa e ainda garantia de 
empréstimos ou financiamentos contraídos e que obriguem a sociedade sempre será 
necessária a assinatura de todos os sécios 

Cláusula 8 - Os instrumentos de procurações, outorgadas pelo administrador da 
sociedade, deverão especificar os atos e operações que os mandatários poderão praticar,  
e a duração do mandato não poderá ser superior a um ano, salvo no caso de mandato 
com poderes gerais de foro, que poderá ser por prazo indeterminado 

Cláusula Sa - Os ,  administradores poderão perceber mensalmente, a titulo de "pró-labor?, 
a importância que for convencionada entre os sécios observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

DOS BALANÇOS EtA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Cláusula 10 - O Sei -cicio social, coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá inicio em 1 0  
de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano quando será apurado o 
inventário físico dos bens direitos e obrigações e as respectivas demonstrações 
financeiras em conformidade com os Pnnclpio e Normas contábeis geralmente aceitos 
Os sécios participam dos lucros e perdas na proporção de suas quotas 

Parágrafo Primeiro Em reunião anual até 30 de abril do ano seguinte será decidido o 
destino dos lucros acumulados, se forem transferidos para reservas de lucros bem como 
a sua. reversão. 

Parágrafo Segundo Caso os sécios decidam distribuir os lucros ou levados para 
aumento de capital, será realizado na proporção da quota de capital dos sócios. 

Parágrafo Terceiro Caso ocorra prejuízo em determinado exercício este permanecerá 
em prejuízos acumulados para fritura amortização ou suportado pelos sócios na mesma 
proporção antes informada. 

Parágrafo Quarto A sociedade poderá distribuir antecipadamente lucros em qualquer 
mês do ano calendário em conformidade com a Legislação Tributária 

Cláusula li .- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, através de 
reunião dos sócios, regularmente convocada deliberarão sobre as contas, a destinação 
dos resultados e designarão administradores quando for ocaso. 

Parágrafo Único -A convocação para reunião dos sécios será feita por carta com recibo 
de entrega, com antecedência mínima de 08 (oito) dias. 

.DA CESSÃO DE QUOTAS 

Cláusula 12 - As quotas sociais não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem que o alienante previamente as ofereça à sociedade e 
posteriormente; aos outros quotistas cabendo a estes se for o caso - na proporção da 
participação de cada um no capital social - o direito de preferência na aquisição das 
quotas oferecidas. 

 /,1 	
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Parágrafo Único: O quotista que desejar alienar sua participação societária deverá, por 
ocasião da oferta, determinar, expressamente, o preço e as condições de pagamento que 
pretende pelas quotas ofertadas 

Cláusula 13— O direito de preferência previsto na cláusula anterior deverá ser exercido, 
tanto pela sociedade corno pelos quotistas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do 
oferecimento e, não havendo manifestação positiva o cedente restará livre para negociar 
com quem desejar, porem neste caso, o preço e as condições de pagamento não 
poderão ser mais vantajosas do que as anteriormente ofertadas à sociedade e ao outro 
quotista. 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO E DA RETIRADA DE sõclos 

Cláusula 14 - A sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente, em 
liquidação, por retirada, morte, falência ou incapacidade de quaisquer dos sécios, desde 
que o sócio remanescente queira o seu prosseguimento Os valores do sócio que falecer, 
ou desejar retirar-se ser-lhe-ao pagos ou a seus herdeiros, em caso de não desejarem 
permanecer na sociedade com base em balanço especialmente levantado para esse fim 
em moeda corrente nacional em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais iguais e 
sucessivas corrigidas monetariamente, tendo como termo inicial o mês de encerramento 
do já referido balanço especial. 

Parágrafo Primeiro: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser estabelecida 
outra forma de pagamento aos sécios retirantes, dos valores previstos nesta cláusula, 
desde que não afetem a situação econômico-financeira e o funcionamento normal da 
sociedade, 

Parágrafo Segundo: O balanço especial referido no 1 caput" desta cláusula, que será 
utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomará por base não somente o 
valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores não escrituráveis 
como a marca tecnologia, clientela, perspectivas do negócio e outros, bem como 
obrigações ainda não definidas e!ou quantificadas, tudo a ser aferido através de 
arbitragem nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1.996, na qual serão 
considerados, preponderantemente, os princípios gerais de direito, os usos e costumes e 
se for o caso as regras internacionais de comércio 

DAS DECISÕES SOCIAIS 

Cláusula 15 - As deliberações dos sécios serão tomadas em conformidade com as 
determinações da Legislação Vigente. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 16 - 9 (s). administrador (es) declaram, sob as penas da lei, de que não está 
(ão) impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 	

i/ 
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Cláusula 17 - A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas 
regimentais da Sociedade Anônima, Lei no 6404 de 15 de dezembro de 1976 e suas 
alterações. 

Parágrafo Único - A sociedade limitada, não será obrigada a publicação das suas 
demonstrações contábeis, 

Cláusula 18 - Fica eleito o foro de .ErechinRS para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

Erechim/RS, 01 de Setembro de 2014. 
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GUILHERME ROVER 
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06/1212019 	 https:/IautdigitaLazevedobastos.not.brlhome/oomprovante/30590412190832340969 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO RASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (63) 3244-5484 	 9 http:1/www.azevedobastos.not.br 	 li Lt,j 

E-mail: cartorioazevedobastos.not.br  

W 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos ]  Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigente?. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
, Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014. determinando a inserção de um código em todos os 

atos notoriais e registrais, assim ]  cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Solo Digital: ABC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:llcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que ]  na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MLJLTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇAO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0611212019 08:28:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 °  e 2°  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Rastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acasse o sita https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1406700 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0511212020 14:34:11 (hora local), 

'Código de Autenticação Digital: 30590412190832340969-1 a 30590412190832340969-6 
zLegislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n °  220012001, Lei Federal n °  13.10512015, Lei 
Estadual n° 8.72112008 ]  Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N°00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

603995cc28beb6e76312234fa4411d3233da2e 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAiBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
rei.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://tazevedcbastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 	 A A A 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Vãlber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
'./  Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N °  00312014, determinando a inserção de um código em todos os 

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nessa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http:l/corregedoria.tjpb.jus,br/selo-digitalí 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MULTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0611212019 08:27:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Ad, 1 0, 10' e seus §§ 1 °  e 2' da MP 220012001, como também, e documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastes, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulte desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1406722 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0511212020 14:36:10 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 30590412190832390551-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n °  8,935194, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n °  13.10512015, Lei 
Estadual n' 8.72112008, Lei Estadual n' 10,132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

60399573b7a605751b51e281eb3c722358b3c4 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/homelcomprovante/30590412190832390551 	 1/1 



000434 

ctqILflO M4UONIC BtY.t 

LoUFES ROfl 

jE 

E.- 



06112/2019 	 https:11autdigital.azevedobastos.not.brlhomelcomprovante/30590412190832410776 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1688 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 	 fi 	9 Ç 
Fel.: (83) 3244-5404 / F: (83) 3244-5484  

http:/Ivnw.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

/ p.zOV.00 

ci 
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticara reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba] endereço http:/foorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que ]  na data e hora em que da foi realizada ]  a empresa MULTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristioas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório, 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0611212019 08:27:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. l°, 10' e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também ]  o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTOA ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentics@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato ]  acesse o site https://autdigital.azevedobastos ,not.br e informe o Código de Consulte desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1406725 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0511212020 14:36:57 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 30590412190832410776-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001 ]  Lei Federal n° 13.10512015. Lei 
Estadual n° 8.721/2008 ]  Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N' 00312014. 

O referido é verdade, dou te. 
CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a3f8909819f59a543983a81 7ca7e39a56fbce74d416be9f0f1ad909fc656c71cc431fd7ec4437de061c2577a460 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE NSCRIÇAO 

MATRIZ 
12.811.48710001-71 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 

MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
46.49-4-99- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
47.61.0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

000100 E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURiOICA 

206-2-Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NUMERO 	COMPLEMENTO 

R RAIMUNDO CAPELETTI 	 42 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

9L700-010 	 LINHO 	 ERECHIM 	 RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

MULTISULCD@UOTMAIL.COM 	 (54) 3519-0140 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0411112010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

O O O 43 E 

0910412020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0910412020 às 10:59:20 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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02/0612020 

S. MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

000437 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 
CNPJ: 12.811.437/0001-71 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 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 julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014. 
Emitida às 11:14:30 do dia 0210612020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 29/11/2020,- 
Código de controle da certidão: 0F3C.DBC4.4E9E.1667 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Rio Grande do Sul 	 ISECH14 	
fl0038 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 A no 

Secretaria Municipal da Fazenda 	
C-1f7Ctt e 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Contribuinte ..... .MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
CPF/CNFJ ..........12.811.487/000171 
Inso. Municipal.. 37308 
Endereço .........: RUA RAYMUNDO CAPELETTI, 42 
Bairro ............LINHO 
Cidade ............Erechim 
Atividade(s) ..... 
4649-4/08 Com.atac.mat.limpeza,higiene e conserv.domiciliar 
4772-5/00 Com.varej.de  cosmét.prod.de  perfurn.e hig.pessoal 
4761-0/03 Com.varej.de  art.de  papelaria 
4789-0/05 Com.varej.de  prod.saneantes domissanitários 
4686-9/02 Com.atac.de  embalagens 
4649-4/99 Com.atac.equip.e artigos de uso pessoal e domest. 
4647-8/01 Com.atac.de  artigos de escritorio e de papelaria 
4649-4/99 Com.atac.de  embalagens em geral 
4789-0/99 Com.varej.de  embalagens em geral 
4751-2/01 Com.varej.espeo.de  equip.e suprim.de  informática 
4759-8/99 Com.varej.de  artigos de uso pessoal e doméstico 
4789-0/99 Com.varej.de  equip.de  proteção individual 
4651-6/02 Com.atao.de  suprimentos de informática 

Certificamos que até a presente data não constam 
inscritos débitos de tributos do contribuinte acima. 

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto Municipal n °  3086, de 20 de março de 
2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal 
proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a 
qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do 
exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site 
www . pmerechim. rs . pov . br . 

Certidão emitida gratuitamente e válida até 31/08/2020 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador : 212811487000171 
Emitida às 11:30:48 do dia 02/06/2020. 

'ti 
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ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 	 ('¼ 

RECEITA ESTADUAL 	
ç 	, 

Certidão de Situação Fiscal n° 	0015011323 

Identificação do titular da certidão: 

Nome: 	MULTISUL COM E DISTRIBUICAO LTDA 

Endereço: 	RUA RAYMUNDO CAPELETI'I, 42 
LINHO, ERECHIM - RS 

CNPJ: 	12.811.487/0001-71 

Certificamos que, aos 02 dias do mês de JUNHO do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descrição dos Débitos/Pendências: 

Esta certidão NÃO Ë VÁLIDA para Comprovar; 
a) a quitação de tributas devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7,608181). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n °  45195, Titulo IV, Capítulo V, 11. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 311712020. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n °  45/98,Título IV, Capítulo V. 

Autenticação; 0024770792 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br . 

o 
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000441 
PODER JUDICIA.R:O 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBtJICAO LTDA 
CNPJ: 12.811.487/0001-71 
Certidão n' : 10371818/2020 
Expedição: 06/05/2020, às 11:04:49 
Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

(MATRIZ E FILIAIS) 

dias, contados da data 

Certifica-se que MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 12.811.487/0001-71, 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 ã 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. 
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Consulta Regularidade do Empregador 

QOO 442 

J rfmPrimft 

CAI) A 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	12.811.487/0001-71 

Razão Social:MULTISUL COMERCIO E DISTRtBUrCAO LTDA 

Endereço: 	RUA RAIMUNDO CAPELETTJ 42 / LINHO! ERECE-IIM / R5 199700-000 

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: 03/07/2020 a 01/08/2020 

Certificação Número: 2020070304290005246216 

Informação obtida em 07/07/2020 14:03:00 

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

https:f/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorJsf 	 ifli 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO 

A Empresa Muitisul Comércio e Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ F4° 
12.811.48710001-71, sediada na Rua Raimundo Capeletti,42,Bairro Linho - 
Erechim RS por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Franciele 
Rover Bianchi portador(a) da Carteira de Identidade n °  1077923082 SSP-RS 
e do CPF n° 980 590 090 DECLARA sob as penas da lei que não possui em 
seu quadro societário cônjuge parentes em linha reta colateral ou por 
afinidade ate o terceiro grau de autoridades ou servidores comissionados da 
própria pessoa juridica conforme Acórdão 274512010 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 na sanção penal prevista no ml 
299 do Código Penal conforme transcrição abaixo 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 
deveria constar, ou nele inserir ou nfazer 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 publico e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, se o documento é particular. 

11 
ERECHEM, 22 de Julho de 2020 

Multisul Comércio e Distnbuiço Ltdft 
CNPJ 12 ali 48710001 li 

sc.Est. 03910154482 	inscMunic. 97308 
Rua R&rnundoCapeletti 42 Bairro Linho 

Fane/tax (54) 3519-0140 
ttrechlm-RS 	CEP 997044e4  

%1?t2C4k 4ZQv1 
£4071bC 

Ennciele Rover Bianchi 
Sécia - Gerente 

RG 1077923082 
OÇ: 98059009047 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A Empresa Multisul Comércio e Distribuição Ltda, inscrita no CNN N 
12.811.48710001-71, sediada na Rua Raimundo Capeletti,42,Bairro Linho - 
Erechim RS por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Franciele 
Rever Bianchi portador(a) da Carteira de Identidade rf 1077923082 SSP-RS 
e do CPF n° 980 590 090 DECLARA sob as penas da Lei, em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII, do art. 71  da Constituição da Republica que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
() 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

ERECHIM, .22 de Julho de 2020 

Mul  tis ul Comércio e flstnhinço Ltda 
CWPJ 12 611 48710001 11 

InscEsi 0Z0101544e2 !nscMufflc 37308 
Rua RamundQ Capee%U 42 Baiuo Unha 

Fon&fax (54) .319-0140 

Erechfl1RS 	
CEP 99704-4e4 

Gà 
Franciele Rover Bianchi 

Sócia Gerente 
R6: 1077923012 

OÇ; 980.59009047 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A Empresa Multisul Comércio e Distribuição Ltda, inscrita no CNN N° 
12. 811.48710001-71, sediada na Rua Raimundo Capeletti,42,Bairro Linho 
Erechim RS por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Franciete 
Rover Bianchi portador(a) da Carteira de identidade n° 1 077923082 SSP-RS 
e do CPF ri 0  980 590 090 DECLARA sob as penas da lei que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 

1 - Que não foi declarada inidônsa 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 
materiais fornecidos 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 1  da 
Lei Federal n° 8.666193 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 0, e do artigo 97 da Lei 8M66193, e suas alterações. 

ERECHIM, 22 de Julho de 2020 

M1tisiiICométCiO e o15tbçao.Ltd 4  
CNPJ 12 811 4B110001 TI 

Insc Est 039(0154482 inse Munie 37309 

Rua RalmudcC2P6Ietti 42 Bairro trntio 
Fonelfa* (54) 3i9-0140 

CEP 99704.484 

(J. 
Ii 

 

Franciete Rover Bianchi 
Sócia - Gerente 
RG 1077923082 

98059009047 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO 

CONHECIMENTO 

A Empresa Muitisúl Comércio e Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ N° 
12 . 81148710001-71 ,  sediada na Rua Raimundo Capeletti 42 Bairro Linho - 

Erechirn RS por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Francrele 
Rover Bianchí portador(a) da Carteira de Identidade n° 1077923082 SSP-RS 
e do CPF no 980 590 090, declara sob as penas da Lei, que preenche 
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do 
Pregão Eletrônico n° 0xx12020, assim como tem pleno conhecimento do objeto 
licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 

ERE.HIM, 22 de Julho de 2020 

%ci caiU j&~ 4 	c4L 

MUitI.SUI CornérCi e j tnbtUÇO Ltd.a 

CNPJ 

 

12 , 811 487/0001 71 
InscEst. 03910154482 usc.MuflC. 37308 
Rua Raimundo CapeWtki 42 Bairro linho 

ponS{aX (54) 35190140 CEP 7Q4484 

Franclele Rover Bianchi 
Sócia - Gerente 
gG: 1977923082 

cn:980S9009047 

9 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRÕEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE (EPP) 

A Empresa Multisul Comércio e Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ N° 
12.811,48710001-71, sediada na Rua Raimundo Capeletti 42 Bairro Linho 
Erechim RS por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Franciele 
Rover Bíanchi portador(a) da Carteira de Identidade n°1077923082 SSP-RS 
e do CPF no 980 590 090DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP) I  
art. 31  da Lei Complementar n° 12312008 e 2006 e Lei Municipal no 
1.37412012 e que não esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4 0  deste 
artigo estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43 § 1 0  da Lei Complementar n° 
123106 para regularização estando ciente que do contrário decairá o 
direito a contratação estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666193 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

ERECHIM, 22 de Julho de 2020. 

Müitsu1 Comércio € .Dtstribuiçào Uda 
CSPJ 12 811 48710001 71 

lçsc Est 039/0154482 	lnsc Muriiç 37308 
Rua Raíwiundo Capelelu 42 Bairro Linho 

Fone/fax (54) 3519-0140 
Ërechm-RS 	CEP 99704.484 

CJtc;1, CÇ\L  

Franciele Rover Bianchi 
Sócia - Gerente 
«(5: 1077923082 

Cfl: 980 590 09047 



dnrt— Departamento de 

Presidnie da Repúbu 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

000448 

Ilmo. Sr, Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

A Sociedade MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LtC.A, ME , com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 0411112010, NIRE 43.2.0676892-9, 
CNN 12.8111.48710001-11 ,estabelecida na RUA RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO, 
ERECHIM RS CEP 99.700.000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente 
Instrumento e declara sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de 
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da Lei 
Complementar n°123, dê 1411212006. 

Código do ato: 31 Descrição do Ato; REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ERECHIM RS 08 de Outubro de 2014 

V tWict 	 À 

SÓS:. FRANCFELÊ ROVER OIANGFI 	 Sócio: ouILHERMEdvER• 

Para uso exclusivo da Junta Comercial 

DEFERIDO EM 	/ 	/ 	 - 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 2511112014 SOB N°  4032209 

hup://www,dresmpe..gov.br/dnrçldéclarÔëaÕMF. 	 •0911012014 



0611212019 	 https://autdigital.azevedobastos.nOt.br/home/comprOvaflte/30590412190832380720  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 	 fi a 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
joÃo PESSOA 

Av. Epitécio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (63) 3244-5484 

http://w.azevedobastos.not.br  
E-mail: cadorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Netas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N ° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Solo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MULTISUL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇAO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0611212019 08:28:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1 0  e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site htlpsi/autdigital.azevedobastos.not,br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1406706 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0511212020 14:35:11 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 30590412190832380720-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n°  10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13,10512015, Lei 
Estadual n°8,721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a3f890961 9f89a543983a61 7ca7e39a4fefc2d28bafd0f4c48c4aaf36cffle7ecc43 1fd7ec4437de061 c2577a4603 
995dacca3b3ad739cel 9d1d42474e2363fa 

E 
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Código-Nome 59958 - MULWISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA 
CPF/CNPJ. . . : 12.811.487/0001-71 
Iriscr.Munic.: 37308 
Início Ativ. 04/11/2010 
Endereço ... RUA RAYMUNDO CAPELETTI, 42 
CNAE/Atividades..: 

4772-5/00 Com.varej de cosmõt.prod.de  perfum.e hig.pessoal 
4761-0/03 Cozn.varej.de  art.de papelaria 
4789-0/05 Com.varej .de  prod.saneantes domissanitarios 
4686-9/02 Cozn.atac.de  embalagens 
4649-4/08 Cozn.atac.mat.limpeza,higiene e conserv.domicilaar 
4649-4/99 Com.atac.equip.e artigos de uso pessoal e domest. 
4647-8/01 Com.atac.de  artigos de e  por  itorio e de papelaria 
4649-4/99 Com.atac.de  embalagens em geral 

S.
4789-0/99 Com.varej.de  embalagens em geral 
4751-2/01 Com.varej.espec.de  equip.e suprim.de informática 
4759-8/99 Com.varej.de  artigos de uso pessoal e doméstico 
4789-0/99 Coà. 	 Sequ±p.de proteção individual 
4651-6/02 Com.atac.de  suprimentos de infoica rmát 

da Repúbi; 

trabalho, 

que a lei 

de Erechím, rio uso de suas 

XIII, do artigo 5 °  da Constituição 

t - é livre o exercício de qualquer 

das as qualificações profissionais 

ncessão do Alvará de Localização e 
1 SI 

ntificado. 

de validade indeterminado enquanto 

endereço~,~ S  ramo de atividade, e 

ssAo. 

'O DE BOMBEIROS ATUALIZADO. 
rLECIMENTO: 292.14 M 2 . 

não houver 

cumpridas 

OBSERVAÇÕES: 

ou da 
	

ruídos, 
ou 	 ma que 

* 	 DE 

A 

DADOS PARA CONFERÊNCIA 
PROCESSO N° 2015/10642 SENHA: 35CAE7 
www.pmerechim.rs.gov .r - SERVIÇOS ONI.INE - EMISSÃO DE ALVARÁ 122 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
	

000451 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do 
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação 
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte 
parte interessada: 

MULTISIJL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 12811487000171, Endereço - RUA 
RAIMUNDO CAPELETTI,42, BAIRRO LINHO ERECHIMJRS. 

2 de Junho de 2020, às 11:28:40 

OBSERVAÇÕES: 

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada 
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua 
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço 
http://www.tjrs.jus ,br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, 
informando o seguinte código de controle: be8f71aea564adaeb034c33602052958 



000452 

utris ut 
EMBALAGENS EXPEDIENTE - LIMPEZA 

Empresa: Multisul Comercio e Distribuição Ltda 

CNPJ: 12.811487/0001-71 

Endereço: Rua Raimundo Capeletti, 42 , Bairro: Linho - Erechim-RS Cep: 99704.484 

Fone/Fax: (54)3519-0140 - Whats: (54)98433-6388 

e-mail: multisulcd@Dhotmail.com,  licitacao.multisul@bol.com.br  

PREFEITURA MUNICÍPAL DE CRUS MACHADO PR 

Pregão Eletrônico n 0 : 38/2020 

Multisul Comércio e Distribuição Ltda 
CNPJ 12 811 48710001 71 

insc,Est. 03910154482 	insc.Munjc. 37308 
Rua RainitindoCapeiettj 42 Bairro Linho 

Fone!fgx (54) 35 19.0140 
ErechlmRs 	CEP 99704-484 

Item Quant Und Descrição Marca v, Unit V. Total 

ESCOVA DE LIMPEZA C/ CABO PARA LIMPEZA DE LIMPABEM 
PISOS E PAREDES (TIPO VASSOURA) MINIMO DE 1,2 
M CABO - CEPA EM MADEIRA OU PLASTICO - 

38 25 UND CERDAS DENSAS E BEM DISTRIBUItDAS  6,18 R$ 	154,50 

- ESCOVA DE VÃO COM CERDA DE POLIPROPILENO GAUCHA 

39 10 UND RESISTENTE E DURAVEL para lavagem de roupas  1,88 R$ 	18,80 

FLANELA DE LIMPEZA, cor laranja 100% algodão; SUE 

52 125 UND 
medida mínima (28x48) cm; 1,35 R$ 	168,75 

80 50 PCT 
NAFTALINA 25 GR SANILAR 1,15 R$ 	57,50 

81 2 UND PAPARA LIXO COM CABO LONGO CABO DE 1 

- 

GAUCHA 5,58 as 	11,16 

PACOTE DE PLASTICOS CAP 51— ROLO COM 100 MEGAMIL 
22 UND UNIDADES  4,10 R$ 	90,20 

83 30 ROLO 

 

PACOTE PLASTICO 2L, ROLO COM 100 UNIDADES MEGAMIL 2,75 R$ 	82,50 

Saponáceo cremoso. Frasco plástico de 300m1. A SUPERFECT 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e 

1181 240 UND número de registro no Ministério da Saúde. 2,99 R$ 	717,60 

1 5aP0o em pó Frasco plástico de 3009r. A SUPERFECT 
':mbalagem deverá conter externamente os dados de 
dentificação, procedência, número do lote, validade e 

de reg istro no Ministério da Saúde 
119 40 UND 

Inúmero 
 2,29 R$ 	91,60 

VASSOURA DE NYLON, MEDINDO 21,5x4,5x3,6cm, GAUCHINHASOFT 
CERDAS PIAÇAVA SINTETIOA PLUMADA, COM CABO - 

as medidas podem variar em 5%. - com cabo 

124 8 UND  5,9 R$ 	47,20 

• 1 aS 	1.439,81 

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas ,  com impostos, taxas, 

frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do 

materiais desta Licitação. 

Franciele Rover Bianchi 	 , 

Prazo de garantia conforme edital 	 Sócia - Gerente 	 , 

Prazo de entrega: 05 dias 
RG: 1077923082 
F: 980 59009047 



Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de pagamento; 30 dias 	

000453 
Dados Bancários: 

Banco Caixa Econômica Federal Ag 0470 Conta C/C 3924-2 
Banco do Brasil Ag 0.132-5 C/C 75454-4 

Erechim 23 Julho de 2020 

Franciele Rover Bianchi 
Sócla - Gerente 
RG; t077923082 

cpç: 980 590 090-Si 

Multistil Comercio e Distribuição Lida 
CNPJ 12 811 48110001 li 

InseEst 03910154432 	InscMuniC, 37308 
Rua RaUuundo Capelelti 42 BaUro Linho 

Fone/fax (54) 	1.01.40 
ErechLrn-RS 	CEP 99104-484 


