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Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo
Comissão Permanente de Licitação
Ref. Pregão Presencial N' 015/2018

~ DECLARAÇAO DE CONHECIMENTO E ACEITAtvAO DO TEOR DO EDITAL
Unidas Veículos e Serviços Ltda (CNP J) 02.323.033/0001-06, com sito á Rua Ind.
Luiz Carlos Crispim Pimentel, 365 â€” Distrito Industrial em João Pessoa - PB,
neste ato representada pelo seu procurador, Sr Gerlindo Wanderley Lopes
portador do RG N' 225.565 SSDS-PB e do CPF N' 094.922.914-87 no uso de

suas atribuições legais, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado
que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações
necessá ' t integral das obrigações desta licitaçãn
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Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo
Comissao Permanente de Licitação
Ref. Pregão Presencial N' 015/2018

DECLARACÁO DE REQUISITOS OE HABILITACÁO
Unidas Veículos e Serviços I tda (CNPJ) 02.323.033/0001-06, com sito ã Rua Ind.
Luiz Carlos Crispim Pimentel, 365 â€” Distrito Industrial em João Pessoa - PB,
neste ato representada pelo seu procurador, Sr Gerlindo Wanderley Lopes
portador do RG N' 225.565 SSDS-PB e do CPF N' 094.922.914-87 no uso de
suas atribuições legais, por seu representante legal infra-assinado para
cumprimento do previsto no inciso Vil do art. 4' da Lei n'. 10.520/2002, de 17 de
julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1., do
mesmo edital, e para fins do Pregão Presencial n'. 015/2018 da Prefeitura
Municipal de Pedras de Fogo, DECLARA expressamente que cumpre
plenamente os quisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em
epigrafe.
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PROCURAÇÃO

SAIBAM qmmtos esta Piibiica PocursQM virem, qm aos 22 (vinte e dois) diss do,mês de áveseho (02) do
ano de 201 8 (dois mil e dezoito), neste Vmmá Bxrmva Sznvtço Novánrxt„situado 8 Rua

Araújo, n' 40, Bsirm eogjdxém João pessoa - pB â€” CEp 58056-010, foi lavrado o presente Instrumento de
roenrapão pública em que, perante mim, Rõstubo vtmna BAzlsFA â€” Tabelião' compsiecejqram) como

OUTOR : UNIDAS VE(COLOS E SERVICOS LTDA, Sociedade Empresária Limitada, com

sede 8 Rua Industrial Luiz Carlos Crispim Pimeatel, n' 365. BR 101, Bairro Disuito' Industrial, João Pessoa-

PB, inscrita no CNPJ/MF sob n' 08.323.033/0001-06, naae ato represerúsjá pelo s)joio, Sr. LEAND
MELO NASCIMENTO, brasiqeiro, casado, mpresário, portador da CNH n' 01296310660, expedida Pelo
DEIRANPB, em 10.07.2015, onde consm o Documeato de Idealidsde a' 2.335.856-SSP-PB e o CPF/MP

sob n' 039. 617.244-07, residente e domiciTiado 8 Rua Normando Gomes de Araújo, n' 200, Bairro Bases,
oão panos - pB; reconheúda por mim tabelião, através de documentos de idcntificagão ora apresentados, do
WANDRRLEY LOPES, brasficlm, divorciado, consultor de vendas, portador da CNH na 00362290697,
expedida pela DETIVE-PB, em 09.04.2013, onde consta o Documento de Identidade a' 225.565-SSP-PB e o
CPF/MF sob n' 094.922.914-87, rendente e domiciliado na Av. Olinda, n' 385, Apt' n' 901, Bárm Tambaú,
aJoão
uemPessoa
confe -mPB;
e ara resentar a em rasa Outo le nte as

LI A O PÚBLICAS; podeado o procurador formular e assiosr pnqxlstas de prego, impugnar

postas, assinar atas e d dasstjõux assinar contnaos deemrcntes de licitagões, prestar declaragões e
, puticipar de concorréncias públicas, ficitsgães e pmgões, pregões eletrênicos e pregões
ciais, (podendo dar lances) mrta convite, tomades de pragas e oulms, formular ofertes e lances verbais,
egociar preqm, complementar proposms, interpor recursos au ressalvas, renunciar interposiqão de rerursos,
apresentw, justar e retirar documentos. Bafim, assinar e praticar todin os atos necessários so bom e fiel
cumprimento do preseate mandato, podendo inclusive substabelecer. OS DADOS CONSTANTES NESTE
INSTRUMENTO FORAM FORNECIDOS E CONFERIDO P S PARTES

RESPONSABILIZAM. Recolhidas as Taxas FEPI - Fundo Especial do Poder Judiciário, no valor de R$5,14,
FARPEN - Fundo de Amparo ao Regislrador de Pessoas Naturais, no valor de R$18,96, ISS - Imposto Sobre

Servigo, no valor de R$4,74, sendo os Emolumeatos R$94,80, pagos em 22.02.2018. Selo Digital:
AGN16032iKQAV. Confira a auteaticidsde em https://selodigitaLtjpb jus.br. Em fé de verdade assim o disse
e outorgou, sendo lavrada a presente Procuracão, a qual feita e Ihe acedo lida, em alta e clam voz, achou-a
conforme, outorgando, acehmdo e uabas, de
acordo com o Pmvimento da Cone são

concedidas por pram ladetermia ente
Autorizada, lavrei, rubriquei e enc evida
efetivã9ão, como também, as ass STAâ€”
ESCREVENTE AUTORIZADO
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA 10' ALTERAÇAO DA SOCIEDADE EMPRES
DENOMINADA :

UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNP

Os abaixo assinados,

I â€”
ALBERTO
PEREIRA NASCIMENTO,
de bens, empresário e administrador, portador da Cédula de Identidade n' 281.006-SSP/PB, C
176.135.234-20, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa-PB, a Rua Engenheiro Normando
Gomes Araújo, 200 â€” Jardim Oceania CEP 58037-125;

2TRANSNACIONAL
â€” TRANSPORTES NACIONAL DE PASSAGEIROS LTDA.,
jwídica de direito privado brasileiro, inscrita no CNpJ sob n' 12.613.006/0001-13, e na Junta
Comercial de João Pessoa/PB, sob n' 25.2.0015168-2 por despacho de 18/06/1987, sediada na Av.

Diógenes Chianca S/N, BR 230 Km 23, Água Fria, João Pessoa/PB CEP 58000-000, neste ato
representada
AGNELO
CÂNDIDO
por seus sócios
DO NASCIMENTO,

regime de comunhão parcial de bens, empresário e administrador, residente e domiciliado na Av.

Argemiro de Figueiredo n' 530 apt' 201 â€” Jardim Oceania - CEP 58037-030 â€” João Pesso

ALBERTO
portador
da Cédula de Identidade n' 174.92õ-SSP/PB, CPF n' 076.313.674-34, e
PEREIRA NASCIMENTO,
empresário e administrador, portador da Cédula de Identidade n' 281.006-SSP/PB, CPF n'

176.135.234-20, residente e domiciliado á Rua Engenheiro Normando Gomes Araújo, 200 â€

Oceania CEP 58037-125 â€” João Pessoa/PB;

3 - AGNKLO CÂNDIDO DO NASCIMENTO,

parcial de bens, empresário e administrador, residente e domiciliado na Av. Argemiro de F

n' 530 apt' 201 â€” Jardim Oceania â€” CEP 58037-030 â€” João Pessoa/PB, portador da Cédula
Identidade n' 174.920-SSP/PB, CPF n' 076.313.674-34;

4- GUSTAVO QUEIROZ CÂNDIDO,

portador da Cédula de Identidade n' 2.324.003 SSP/PB e CPF n'. 008.713.314-89, residente e
domiciliado I Av. Engenheiro Nelson Bahia, 2825- Capim Macio â€” Natal/ RN â€” CEP: 59.07

5LKANDRO
DE MELO NASCIMENTO,

de bens, nascido em 26/03/1982, empresário, portador da Cédula de Identidade n' 2.335.856 SSP/PB

e CPF n'. 039.617.244-07, residente e domiciliado a Rua Costa Bela Vista, 120, Bloco C A

Ponta de Campina â€” Cabedelo/PB â€” CEP: 58.310-000.

Únicos sócios
"UNIDAS
VEÍCULOS
da sociedade
K SERVIÇO
empresária, denominada de
LTDA."
Industrial, Cep. 58.081-300, Inscrita no CNPJ n' 02.323.033/0001-06, com instrumento de

constituisão registrado na JUCEP sob ' 25.200317190, em 19/01/1998, e subsequentes alterações
n' 01 ao 08, resolvem livre e deliberadamente, através desta Alterasão Contratual, feita de comum
acordo, alterar o Contrato Social e os aditivos de n' 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09 e o fazem
através das seguintes cláusulas, parágrafos e condipões:

Primeira â€” A sociedade resolver alterar e incluir novas atividades na exploratão de
Cláusula
atividades como empresa, A clausula 2' do contrato social consolidado a seguir e abaixo,
suas
passa a ter a seguinte nova redasão:

j
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PROTOCOIO: 170187993 DE 17/05/2017. CDDIGO DE VERIPICACXO:
11701816608. EIRA: 2520D317190.
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CLÁUSULA SEGUNDA â€” DOS OBJKTIVOS SOCIAIS
A sociedade tem como objetivo social as atividades de;
- Comércio por atacado de caminhões novos e usados;
- Comércio por atacado de ónibus, Micro-ónibus e Vens novos e usados;
- Comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comercio varejista de pneumáticos e câmarasdíe-ar;
- Comercio varejista de lubrificantes;

- Serviços de manutenção e reparação de veiculos automotores;
- Serviços de Reforma de pneumáticos usados;
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios exceto imobiliári
Cláusula segunda â€”

filial de Campina Grande - PB, A clausula 5' do contrato social consolidado a seguir e abaixo,
passa a ter a seguiate nova redação:

CLAUSULA QUINTA â€” DA FILIAL

~

quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional a critério de seus sóc
$ PRIMEIRO: A sociedade mantem uma filial que é situada na Av. Prefeito Severino Bezerra
Cabral n' 455, Bairro José Pinheiro â€” CEP 58.407- 475, com o nome de fantasia de UNIDAS
VEICULOS no Município de Campina Grande, Estado da Paraiba com atividade:
- Comércio por atacado de caminhoes novos e usados;

- Comércio por atacado de ónibus, Micro-ônibus e Vans novos e usados;
- Comercio varejista de peças e acessórios novos para veiculos automotores;
- Comercio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- Comercio varej ista de lubrificantes;

- Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores;

- Serviços de Reforma de pneumáticos usados;

- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios exceto imobiliários.

Cláusula terceira â€” DA RATIFICAÇAO

Os sócios ratificam todas as demais clausulas itens, parágrafos e condições do seu contrato socia
alterações contratuais não expressamente modificadas pelo presente instrumento de alterarão
contratual de nt 10 o qual passa a fazer parte integrante daqueles documentos.
Cláusula Quarta â€” DA CONSOLIDACÁO

f (7i/

consolidar
Em
vista das modificações acima, resolvem os sócios
contratuais
dando
inclusive
anteriores,
nova redaçao ao seu contrato social
alterações aqui contratadas e o fazem na forma abaixo:
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UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNP J
NIRE 25 20031719 0
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Os abaixo assinados,

I - ALBERTO PEREIRA NASCIMKNTO,
de bens, empresário e administrador, portador da Cédula de Identidade n' 281.006-SSP/PB, CPF n'
176.135.234-20, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa-PB, á Rua Engenheiro Normando

Gomes Araújo, 200 â€” Jardim Oceania CEP 58037-125;

2TRANSNACIONAL
â€” TRANSPORTES NACIONAL DE PASSAGEIROS LTDA.,
juridica de direito privado brasileiro, inscrita no CNpJ sob n' 12.613.006/0001-13, e na Junta
Comercial de João Pessoa/PB, sob n' 25.2.0015168-2 por despacho de 18/06/1987, sediada na Av.
Diógenes Chianca S/N, BR 230 Km 23, Água Fria, João Pessoa/PB CEP 58000-000, neste ato

representada
AGNELO
CÂNDIDO
por seus sócios
DO NASCIMENTO,

regime de comunhão parcial de bens, empresário e administrador, residente e domiciliado na Av.

Argemiro de Figueiredo n' 530, apt' 201 â€” Jardim Oceania - CEP 58037-030 â€” João Pessoa / PB,
portador da Cédula de Identidade n' 174.920-SSP/PB, CPF n' 076.313.674-34, e
ALBERTO

PEREIRA NASCIMENTO,

empresário e administrador, portador da Cédula de Identidade n' 281.006-SSp/pB, CpF n'

residente e domiciliado a Rua Engenheiro Normando Gomes Araújo, 200 â€” Jardim
176.135.234-20,

Oceania CEP 58037-125 â€” João Pessoa/PB;

3 - AGNELO CÂNDIDO DO

parcial de bens, empresário e administrador, residente e domiciliado na Av. Argemiro de Figu
n' 530 apt' 201 â€” Jardim oceania â€” cEp 58037-030 â€” João pessoa/pB, portador da cédula de

Identidade n' 174.920-S SP/PB, CPF n' 076.3 13. 674-34;

4- GUSTAVO QUEIROZ CÂNDIDO,

portador da Cédula de Identidade
n'

domiciliado Nelson
Engenheiro
a Av. Bahia, 2825- Capim Macio â€” Natal/ RN â€” CEP: 59.078-280~
5LEANDRO
DE MELO NASCIMENTO,

de bens, nascido em 26/03/1982, empresário, portador da Cédula de Identidade n' 2 335 856 SSP

eCPF n'.

â€” Ponta de Campina â€” Cabedelo/ PB â€” CEP: 58.310-000.

Únicos sócios
"UNIDAS
VEÍCULOS
da sociedade empresária, denominada de

LTDA."
â€” Paralba/PB CEP 58.081-300, inscrita no CNPJ n' 02.323.033/0001-06, com instrumento de

constituiqão registrsdo na JUCEP sob ' 252.003.17190, em 19/01/1998, e subsequentes alte

n' Ol ao 08 sendo o n' 08 arquivado sob o n' 20120242990 em 27.04.2012, resolvem livre e

deliberadamente, consolidar e atualizar mediante o código civil de 2002 e legislapão pertin
eseu contrato Social e os aditivos de n' 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 08,

de ora em diante regera a sociedade em detrimento dos instrumentos contratuais anteriores, mediante as
clausulas e cond/ares seguintes:

PRIMEIRA - DKNOMINAÇAO, SEDE K NOME DK FANTASIA
CLÁUSULA
A sociedade empresária tem a seguinte denominapão "UNIDAS VEÍCULOS K SERVIÇOS
LTDA."

os Crispim Pimentel, 365 â€” Distrito

Industrial â€” João Pessoa/PB CEP 58.082-020

NPJ n' 02.323.033/0001-06 e nome de

fantasia" UNIDAS VEICULOS".

CEAIIPICD 0 /20

PROIOCOLO: 170187993 DE 17/09/20
11701818808. 17122. 2920D317190.
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Í ÚNICO: Os s6cios elegem o foro jurídico na respectiva Comarca de João pess

Estado da Paraiba para qualquer ação fundada neste instrumento contratual;

CLÁUSULA SEGUNDA â€” DOS OBJETIVOS SOCIAIS
A sociedade tem como objetivo social as atividades de:
â€” Comercio por atacado de caminhões novos e usados;

- Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus, Vans novos e usados;
- Comércio varejista de peças e acess6rios novos para veículos automotores;
- Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-do.ar;
- Comércio varejista de lubritlcantes;

â€” Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores;
- Serviços de Reforma de pneumáticos usados;
- Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA â€” DO INÍCIO E DURAÇAO DA SOCIEDADE
A Sociedade Empresaria tem sua duração por tempo indeterminado, e iniciou suas operações lo
após a apmvação do seu contrato social inicial com o registro perante a Junta Comercial do Estado
da Paraíba;

CLÁUSULA QUARTA â€” DO CAPITAL SOCIAL

0 capital social da sociedade que é de R$3.072.000,00 (tres milhões, setenta e dois mil reais)
dividido em 3.072.000 (três milhões e setenta e dois mil) quotas de valor nominal de R$1,

0real), já totalmente integralizado conforme instrumentos anteriores e passa
sócios na forma abaixo:
ALBERTO PEREIRA
NASCIMENTO

AGNELO CANDIDO DO
NASCIMENTO

GUSTAVO QUEIROZ
CANDIDO

LEANDRO DE MELO
NASCIMENTO
TRANSNACIONALTRANSPORTE
NACIONAL DE

1.000.000

1.000.000,00

1.000.000,00

32,55%

213.300

213.300,00

213.300,00

6,94%

768.000

768.000,00

768.000,00

25,00%

996.400

996.400,00

996.400,00

32,44%

94.300

94.300,00

94.300,00

3,07%

3.072.000,00

100,00%

PASSAGEIROS LTDA
TOTAL

3.072.000

3.072.000,00

fi Único â€”

respondem solidariamente pela íntegraíízação do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei
10.406/2002 (Código Civil).

CLAUSULA QUINTA â€” DA FILIAL

A sociedade poderá criar e manter filiais, escritórios, depósitos, oficinas, garagens, agencias e

quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional a critério de seus sócios;
Í pRIMEIRO: A sociedade mentem uma filial que é situada na Av. prefeito Severino Bezerra

Cabral n' 455, Bairro de José Pinheiro â€” CEP n' 5 unicipio de Campina Grande,
Estado da Paraiba â€” com o nome de fantasia de UN e com as seguintes atividade:

CERTIPICO 0 REGI / / :11 SOE
E'

PRCTocoLD: 17D187993 Ds 17/05/2D17. cÓDIED DE vsRIPIcACXD:

11701816608. Enol : 29200317190.
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E d* Pdti
J 13 C E P

A

sscRETliRn -08801.

JOIO PESSOA. 10/03/2D17
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Comercio por atacado de caminhões novos e usados,
Comércio por atacado de ônibus, miem-ônibus, Vens novos e usados;
Comércio varejista de peças e acessórios novos para velculos automotores;
Comércio a varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio varej ista de lubrifi cantes;
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Reforma de pneumáticos usados;
Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliári
CLAUSULA SEXTA â€” DA ADMINISTRAÇAO

A administração da sociedade será exercida de forma isolada ou conjuntamente por todos os sócios
pessoa Ssica acima qualificados. Os quais representarão a sociedade ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente onde se tizerem necessário, ficando-lhes defeso, sob as penas da Lei, de o
fazerem para quaisquer outros fins alheios aos objetivos empresarial.

PÚNICO â€”

previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividades empresarial (Lei 10406 de 10.01.2002);
CLÁUSULA
DA
CAUSA MORTIS
SETIMA E/OU
â€” FALENCIA DE SÓCIO

Em caso de extinção, falecimento e/ou retirada de qualquer dos sócios, a Sociedade Empresaria não
se extinguirá, bastando que seja realizado o Aditivo Contratual admitindo, que, os herdeiros,
sucessoras ou representante legal do sócio extinto, falecido e/ou retirante, assuma, de forma legaI, a
sua representação, para que não haja solução de continuidade na satisfação dos objetivos sociais da
Sociedade Empresaria;

tá único: Em caso de ocorrência de um dos motivos de extinção da sociedade, na forma da Lei, será

levantado um balanço contábil para apuração e veriticação dos haveres dos sócios e pagar-se-á q
tiver direito no prazo máximo de 12 (doze) meses e de igual maneira em 12 (doze) prestações no
mínimo de iguais valores, mensais, sucessivos em moeda corrente no pais e/ou bens moveis e/ou
imóveis, se houver;

CLÁUSULA OITAVA â€” EXERCfCIO SOCIAL, LUCROS E/OU PREãUIZOS
Os prejuízos serão apurados ao fim do exercicio social que coincidira com o ano civil e a cada 31 de

dezembro de cada ano serão suportados pelos sócios na razão ou proporção de suas cotas no cap
social subscrito, e os lucros serão repartidos de forma despmporcional como assim decidirem os
sócios entre eles mesmos e de comum acordo. Forma esta permitida pelo código civil Lei n' 10.406

de 10 de janeiro de 2002 em seus art. 997, inciso VII e Art. 1007;

ãPrimeiro: Os
retiradas, a qualquer titulo, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se

distribuirem com prejulzo do capital social;

S Segundo: Ao termino de cada exercício social, proceder-se-á a elaboração do inventario, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico;

CLÁUSULA NONA â€” TRANSFERENCIA E/OU CESSÁO DE COTAS
Não será permitida a transferência ou cessão de cot

expresso dos demais sócios, que terão direito de pre
sócio cedente ou transmitente;

0
OEAIxpxco
PAOIOCOLO: 170187993 DE 17/DA/1017
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CÓDIGO DE PERIPICACÁO:

CLÁUSULA DECIMA â€” DA TRANSFORMACÂO DE TIPO JURIDIC
A sociedade poderá a qualquer tempo, transmudar-se e transformar â€” se
regime jurldico na forma do código civil e/ou da Lei das Sociedades Anôni
conceder &anquias em qualquer parte do território nacional;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA â€” DAS DIã/ERGENCIAS

As divergências dos sócios ou de seus herdeiros â€” estes na oportunidade da respectiva administração
â€” quando não resolvidas suasoriamente, serão dirimidas e/ou decididas por arbitramento na forma do
Art. 1072 do código civil Brasileiro, sempre com vistas a fazer o melhor para a realização dos fins
da sociedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA â€” DO PROLABORE
No exercicio da Administração, o administrador tem direito a uma retirada mensal a titulo de Pró-

labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA â€” DO CONSELHO FISCAL

0

Os sócios decidem neste ato que a sociedade não terá conselho fiscal permanente, mas caso assim
decidam todos os sócios, poderá ser eleito o conselho fiscal, para fins de conferencia das

demonstrações financeiras e de resultado;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA â€” DAS DELIBERAÇOES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas sempre de acordo com a vontade da maioria do capital

o que se aplica também aos atos que importem aquisição transferência de cotas de capital, aquisição

e/ou alienação de património;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA â€” DO USO DA DENOMINACÂO SOCIAL

0 uso da denominação social da empresa e/ou da firma para qualquer fim, inclusive aval, fiança,
propaganda ou outros, fica condicionado a autorização expressa por escrito da maioria do capital
social;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA â€” DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e não previstos neste contrato social, serão decididos a luz da Lei 10/406 de 10

janeiro de 2002 e demais legislação aplicável, bem como subsidiariamente pela parte que regula as
sociedades simples;

E, por estarem assim justos e contratados, mandaram emitir o presente instrumento de
alteração contratual com contrato social consolidado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um
mesmo fim, pelo qual se obrigam, por si, seus herdeims e sucessoras, a fielmente cumprir em todos
os seus termos, cláusulas e demais disposiçôes ora p t d depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes contra o e arquivamento 'unto á
Junta Comercial competente para que possa surtir todos s efeitos.
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AUTENTICAÇ.'AO DO REGISTRO DIGITAL

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP certifica que em 17/05/2017, foi real

para a empresa UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA, o registro de eventos para sua(
conforme segue:
Ar
Protocolo

CNP J

Endere 0

170187993 20170187993 002 /024 25900144620 02 323 033/0002-89 Avenida refeito seveuno cabral 455

CERTIPICO 0 ReGISTRO ER 18/05/2017 12:11 808
R'

PROIOCOLO: 170187993 De 17/05/2017. CÓDIGO DE VERIPICACAO:
117D1816608. Rtaa: 252D0317190.
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